Análise de 5 de junho de 2018.

IBOV – Índice Bovespa
O IBOV voltou para o patamar entre 75 e 80 mil pontos, atingindo os objetivos do seu triângulo
de baixa e perdendo a tendência, ficando, portanto, indefinido dentro desta faixa. Após
quedas grandes e rápidas é comum que o gráfico precise de alguns dias de movimentação
antes de dar novos sinais.
WINFUT – Mini-Contrato de Ibovespa Futuro
O WINFUT, assim como o IBOV, caiu dentro do seu triângulo de baixa e atingiu suas projeções,
estando agora em acumulação entre 75 e 80 mil pontos. No caso dele perder os 75.400 pontos
a queda pode se prolongar até 71.000.
DOLARFUT – Contrato de Dólar Futuro
O Dólar Futuro já foi embora para cima e na atual projeção pode tocar em R$ 4,00 em breve.
Sua projeção é de ir até R$ 4,10, com suporte em R$ 3,62 / 3,51.
PETR4 – Petrobras PN
A PETR4 voltou para o seu suporte de R$ 14,95 (meados de dez/2017). Os R$ 17,71 são
resistência agora e ela deve ficar dentro desta faixa acumulando até novas figuras de projeção
aparecerem.
VALE3 – VALE ON
A VALE3 acima de R$ 50, historicamente, sempre foi reversão de mercado, assim como
reversão dela mesma. Desta vez, porém, a história se repetiu parcialmente, o mercado caiu,
mas a VALE3 não, e segue bem comportada perto de sua máxima histórica (R$ 56,00). Se ela
subir acima deste valor poderá buscar a faixa dos R$ 65,00. Seu suporte segue em R$ 50,00.
BBAS3 – BANCO DO BRASIL ON
A BBAS3 está presa entre R$ 31,24 e 26,87. Por enquanto ela está sem tendência, mas se
perder os 26,87 pode buscar os R$ 23,50.
ITUB4 – ITAU UNIBANCO PN
A ITUB4 também desceu "um degrau" e se estabilizou entre R$ 42 e 46. Abaixo de R$ 42,63 ela
pode buscar R$ 39,08.

ABEV3 – AMBEV SA ON
A ABEV3 está lutando com o suporte de R$ 20,00, que, vale lembrar, divide a tendência de alta
da indefinição de longo prazo que segurou o papel por vários anos. Se o papel se consolidar
abaixo de R$ 19,50 pode buscar R$ 17,00.

O(s) analista(s) de investimento envolvido(s) na elaboração deste relatório declara(m) que as
recomendações contidas neste refletem exclusivamente suas opiniões pessoais sobre a companhia e
seus valores mobiliários e foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação
ao Trader Gráfico.
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