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ABEV3 AMBEV S.A.

Tendência: Baixa - Expectativa: Neutra

Após confirmar fundo junto aos 12,80 (suporte), ativo segue repicando com espaço para subir em direção aos 14,00 mas sem
alterar estrutura de queda. O IFR 14 vai saindo de sobrevenda.

B3SA3 B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO

Tendência: Baixa - Expectativa: Baixa

Segue pressionado, com formação de baixa e na continuidade do movimento abaixo dos 11,15 poderia encontrar objetivo nos
10,50. Na ponta contrária, caso tente repique, poderia mirar nos 12,15, inicialmente.



ELEVEN FINANCIAL RESEARCH 2/8

BBAS3 BANCO DO BRASIL S.A.

Tendência: Neutra - Expectativa: Baixa

Vai se aproximando da sua MME200, que atua como forte suporte de curto prazo junto aos 32,11 e em caso de perda deste
patamar poderia engatar tendência de baixa, passando a olhar para os 31,44. Do lado superior, respeitando sua MME200 e
pensando em repique, poderia buscar os 34,90.

BBDC4 BANCO BRADESCO SA

Tendência: Neutra - Expectativa: Baixa

Mesmo com movimento de repique, ativo segue com estrutura indefinida de curto prazo, com topos e fundos irregulares e
possibilidade de na queda buscar o suporte dos 17,90 e na alta, os 18,66.
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CSNA3 CIA SIDERURGICA NACIONAL

Tendência: Baixa - Expectativa: Baixa

Confirmou fundo junto aos 15,38 e tem espaço para engatar movimento de repique, de olho nos 17,95, inicialmente, mas sem
reverter tendência atual.

DJIA
Tendência: Baixa - Expectativa: Alta

Caso siga esboçando melhora de curto prazo, teria espaço livre para buscar patamares próximos aos 32.050. Do lado negativo,
voltando a recuar, tem apoio imediato em 30.700.
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DOLAR
Tendência: a - Expectativa: Alta

Após alta recente, em caso de correções de curto prazo, ativo poderia recuar até sua MME200 nos 5,14, sem atrapalhar estrura
de alta. Seguindo com movimento de alta, encontra próximos obejtivos em 5,27 e 5,35.

GGBR4 GERDAU S.A.

Tendência: Baixa - Expectativa: Baixa

Segue na tentativa de fundo nos patamares atuais para tentar esboçar alguma melhora de curto prazo, onde neste caso
poderia olhar para os 24,65. Na ponta contrária, ainda com formação baixista, tem primeiro suporte em 22,26.
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IBOV
Tendência: Baixa - Expectativa: Neutra

Com boa pressão compradora e divergência altista no gráfico diário, ativo vai abrindo espaço para repiques, em direção aos
103.200, ainda sem alterar estrutura de queda. Do lado inferior, o suporte passa na mínima recente dos 98.000.

ITUB4 ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Tendência: Neutra - Expectativa: Baixa

Após a tentativa frustrada de rompimento da sua resistência nos 24,47, ativo segue enfraquecido e com espaço para recuar
em direção aos 23,30 e posterior nos 24,50. A estrutura segue enfraquecida.
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JBSS3 JBS S.A.

Tendência: Neutra - Expectativa: Baixa

Perdeu sua MME200 nos 33,88 (ponto de repique) e vai engatando queda de curto prazo, passando a olhar para a região dos
31,85. Já retornando acima da sua média, seguiria com estrutura congestionada com resistência em 36,41.

MGLU3 MAGAZINE LUIZA S.A.

Tendência: Baixa - Expectativa: Baixa

Firme e forte na tendência de baixa, com mínima nos 2,30 e abaixo deste patamar miraria nos 2,15. Na ponta contrária, tem
primeiro ponto de repique nos 2,70.
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PETR4 PETROLEO BRASILEIRO S.A.

Tendência: Neutra - Expectativa: Neutra

Com forte pressão compradora na última sessão, vai respeitando o suporte da sua MME200 nos 25,60 e com espaço para
repiques em direção aos 28,42 e posterior no fechamento de gap em 28,84.

SUZB3 SUZANO S.A.

Tendência: Baixa - Expectativa: Baixa

Confirmou fundo nos 45,70 e pensando em repiques, poderia mirar em 51,20, mas ainda permanecendo com formação
negativa. Do lado inferior, encontra suporte no último fundo.
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VALE3 VALE S.A.

Tendência: Baixa - Expectativa: Baixa

Ainda que ativo tenha apresentado recuperação intradiária, segue com trajetória baixista e próximos suportes nos 72,60 e
posterior nos 70,70. Na ponta positiva, tem ponto de repique em 81,80 (fechamento de gap).
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