Análise de 02 de março de 2018.

IBOV – Índice Bovespa
O IBOV segue próximo da região do seu topo histórico e encontra um forte suporte em 84.000
pontos. A partir daqui há um OCO (Ombro Cabeça Ombro) parcial traçado no gráfico diário e,
se o suporte de 84.000 não segurar os preços, uma grande figura de reversão (para baixo)
pode estar se formando. O IBOV precisa subir acima de 87.000 para afastar o “fantasma” desse
OCO. Acima de 88.317 (seu topo histórico) ele abrirá nova projeção para a faixa 90/91 mil
pontos.
WINFUT – Mini-Contrato de Ibovespa Futuro
O WINFUT, assim como o IBOV, tem um OCO parcial desenhado no gráfico diário. Ele também
tem um suporte bem nítido, forte e definido em 85.530 pontos. Mantendo-se acima de 87.000
ele poderá ganhar força para renovar o topo histórico, mas abaixo de 85.530 o OCO pode
terminar de ser desenhado e, se isto ocorrer, uma projeção de baixa até 70.000 será provável.
DOLARFUT – Contrato de Dólar Futuro
O Dólar Futuro vem andando em uma faixa de duas bandas, sendo elas 3,10/3,20 e 3,20/3,34.
Ambas as faixas são acumulações de preço, isto é, não possuem tendência de alta ou baixa
associada a elas. No curto prazo não há nenhum sinal de que ele sairá dessa faixa.
PETR4 – Petrobras PN
A PETR4 voltou para a faixa de preço acima de R$ 20 e poderá dar uma nova projeção de alta
acima de R$ 21,85. Neste caso seus alvos seriam R$ 24,49 e 26,11. Os R$ 20,00 são o seu
suporte mais forte nesse momento.
VALE3 – VALE ON
A VALE3 está dentro de uma faixa ampla (~19%) de oscilação entre R$ 39,93 e 47,60. Acima
dessa faixa ela poderá testar a casa dos R$ 50,00 pela primeira vez na história (sempre que ela
chegou perto desse valor houve correções muito fortes no seu preço e no mercado em geral).
Então estamos prestes a ver um valor histórico ser atingido e, como isso não foi nada bom
quando ameaçou ocorrer no passado, vale a pena prestarmos atenção nesse evento nas
próximas semanas.
BBAS3 – BANCO DO BRASIL ON
A BBAS3 já atingiu sua projeção de preço em R$ 42,92 e já corrigiu até fecha o GAP associado a
ela na região de R$ 41,20. Agora ela está sem projeções novas e precisará criar novas figuras
em seu gráfico diário.

ITUB4 – ITAU UNIBANCO PN
A ITUB4 atingiu sua máxima histórica em 26/Fev/18 (R$ 53,34) e desde então traçou, assim
como o IBOV, o que parece ser um OCO parcial. A figura, no entanto, ainda está longe de ser
criada e confirmada, mas é o desenho mais sólido que podemos ver no gráfico diário atual. Se
ela voltar a ficar acima de R$ 52,00 poderá ameaçar e criar novos topos históricos.
ABEV3 – AMBEV SA ON
A ABEV3 é outra ação em seu topo histórico e tem demonstrado muita dificuldade em seguir
subindo. É importante notar que o rompimento dos R$ 20,00 foi muito difícil e demorou anos
para ocorrer, logo qualquer projeção de alta a partir daqui precisa ser muito bem analisada
para tentarmos evitar mais sinais falsos. Hoje seu suporte mais forte segue em R$ 22,12.
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