Análise de 26 de março de 2018.

IBOV – Índice Bovespa
O IBOV, como já vínhamos observando, segue perdendo força. Dessa vez temos uma figura
triângulo rompida para baixo e projetando uma volta do índice para a região entre 80 e 81 mil
pontos. Os 85.530 seguem sendo uma resistência forte e o OCO (Ombro-Cabeça-Ombro) que
vinha sendo traçado até algum tempo atrás já perdeu um pouco do formato, o que tira, nesse
momento, as chances de uma projeção de baixa forte.
WINFUT – Mini-Contrato de Ibovespa Futuro
O WINFUT continua seguindo os passos do IBOV e, assim como seu irmão, por enquanto
desmontou o fantasma de uma baixa forte, mas também abriu a possibilidade de uma queda
menor e imediata até a casa dos 80 mil pontos. Sua resistência mais forte é, também, 85.530
pontos.
DOLARFUT – Contrato de Dólar Futuro
O Dólar Futuro, com a fraqueza declara dos IBOVs, vem testando suas resistências e já está
acima de R$ 3,30. Ele tem resistência na região de R$ 3,34 e, vale lembrar, não conseguiu se
manter acima disso nem no "caso" da denúncia de JBS contra o Presidente Michel Temer em
maio de 2017. Digo isso pois, se desta vez ele passar acima dos R$ 3,34, é provável que siga
subindo até a resistência de R$ 3,50. O suporte segue longe, em R$ 3,20.
PETR4 – Petrobras PN
A PETR4 está andando dentro de uma pequena projeção de alta com objetivo em R$ 22,76.
Seu suporte está em R$ 20,27 e o gráfico está bem comportado, por enquanto apenas
reagindo de leve ao pessimismo do IBOV, ela segue dentro da projeção.
VALE3 – VALE ON
A VALE3 está dentro de algumas figuras triângulo que colocam um suporte forte para ela em
R$ 40,80 e uma resistência também forte em R$ 42,44. Se ela subir acima disso poderá testar a
próxima resistência em R$ 44,24.
BBAS3 – BANCO DO BRASIL ON
A BBAS3 segue próxima do seu topo, mas sem projeções importantes. Seu próximo suporte
está em R$ 40,00 e, para dar novos sinais, ou ela deve subir acima de seu último topo (para
compra) ou perder este suporte (para venda).

ITUB4 – ITAU UNIBANCO PN
A ITUB4 segue próxima de seu topo histórico sem novas projeções. Seus suportes mais
importantes agora são R$ 49,65 / 47,96 e suas resistências mais importantes são R$ 50,70 /
53,33.
ABEV3 – AMBEV SA ON
A ABEV3 conseguiu atingir a resistência de R$ 24,16 e, se passá-la, apontará para a próxima
resistência em R$ 24,74. Seu suporte segue em R$ 23,22.
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