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WINFUT – mini-IBOVESPA FUTURO 

 
DIÁRIO – 05/01/2015 

 

Bem-vindos ao relatório semanal de análise técnica do Ibovespa. 

 

Vamos utilizar nesta análise o estudo Candlestick – 3 em 1 e Super MMS, linhas de tendência e fibonacci para fazer nossas projeções. 

 

 
 

Neste primeiro relatório do WINFUT (mini-Ibovespa Futuro Contínuo) precisamos entender algumas particularidades deste gráfico. A primeira delas é 

que este é um gráfico teórico montado a partir dos gráficos reais dos vencimentos bimestrais das séries do mini-Ibovespa Futuro (G, J, M, Q, V e Z), 

Atualmente está em vigor a série WING15, cujo próximo vencimento será em 18/02/2015, isso significa que entre 17/12/2014 e 17/02/2015 o gráfico do 

WINFUT será igual ao do WING15. Após 18/02/2015, inclusive, este gráfico refletirá o WINJ15 e assim por diante. Nós analisamos no diário e semanal 

o WINFUT porque tem mais histórico e facilita a visualização de figuras e linhas de tendência, mas para uso intraday o recomendado é olhar o gráfico da 

série específica, de qualquer forma, as cotações serão sempre as mesmas. 
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Outra particularidade é a semelhança entre este gráfico e o próprio IBOV. Devemos lembrar que o Ibovespa Futuro nada mais é do que um contrato 

financeiro baseado no IBOV em uma data futura, o que faz incidir juros sobre o seu preço, tendendo a ter preços mais próximos aos do IBOV conforme 

a sua data de vencimento vai se aproximando. 

 

O WINFUT semanal, assim como o IBOV, está com um triângulo semanal bem grande, perto da parte de baixo. A diferença é que enquanto o IBOV já 

rompeu esse triângulo por duas vezes para baixo, o WINFUT está se segurando dentro da figura. Um fechamento da próxima semana abaixo de 48.000 

pontos pode abrir a projeção de baixa até 33.500 pontos. Para esta semana teremos a resistência de 50.285 e o suporte de 48.200 / 48.000 como os pontos 

mais fortes. 

  

Resistências: 49.645 / 50.285 / 51.100 / 51.550 / 52.000. Suportes: 49.000 / 48.200 / 47.750 / 46.950 / 46.500 

 

 
 

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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