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ABEV3 AMBEV S.A.

Tendência: Neutra - Expectativa: Alta

Sustentou acima da sua MME200 nos 14,63 e tem espaço livre para buscar patamares próximos aos 15,79. Ainda que siga com
a tendência indefinida, com topos e fundos irregulares.

B3SA3 B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO

Tendência: Baixa - Expectativa: Alta

Não conseguiu ultrapassar a MME200 que atua como resistência nos 12,60 e confirmando topo nessa região poderia voltar a
recuar em busca dos 11,82.
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BBAS3 BANCO DO BRASIL S.A.

Tendência: Alta - Expectativa: Alta

Com forte movimentação de alta, ativo fez nova máxima, agora marcada nos 40,16 e na continuidade do movimento, poderia
buscar patamares próximos aos 42,00. Do lado da realização de lucros, pela regra de bipolaridade, o antigo suporte dos 37,80
atua como ponto de apoio.

BBDC4 BANCO BRADESCO SA

Tendência: Neutra - Expectativa: Alta

Rompeu a resistência da sua MME200 nos 18,61, que pela regra de bipolaridade atua como primeiro apoio e seguindo com
pressão compradora de curto prazo, poderia subir em direção aos 19,60.
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CSNA3 CIA SIDERURGICA NACIONAL

Tendência: Baixa - Expectativa: Alta

Tem espaço para seguir com movimento de repique em direção aos 16,45, inicialmente, mas sem reverter tendência principal,
que permanece de baixa. Do lado inferior, o primeiro suporte passa nos 14,78.

DJIA
Tendência: Neutra - Expectativa: Alta

Com gap de alta no gráfico diário, ultrapassou a MME200 que pela regra de bipolaridade serve como suporte nos 33.110 e
seguindo com pressão compradora de curto prazo, poderia buscar os 34.105.. Do lado negativo, abaixo da MME200 tem gap
para fechar nos 32.877.
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DOLAR
Tendência: Neutra - Expectativa: Baixa

Perdeu o suporte imediato dos 5,09 e vai abrindo espaço para novas quedas de curto prazo rumo aos 5,01, inicialmente. Do
lado positivo, a MME200 serve como resistência nos 5,19.

GGBR4 GERDAU S.A.

Tendência: Neutra - Expectativa: Alta

Permanece trabalhando com formação irregular de topos e fundos, com espaço livre para subir em busca da sua MME200
marcada nos 26,00. Já na queda, voltando a recuar a partir dos patamares atuais, tem primeiro suporte junto aos 23,00.
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IBOV
Tendência: Neutra - Expectativa: Alta

Com mais uma forte sessão de pressão compradora, índice conseguiu se manter acima da sua MME200 nos 108.100 e na
continuidade do movimento de alta tem próximo objetivo junto aos 112.700.

ITUB4 ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Tendência: Neutra - Expectativa: Alta

Com IFR 14 sobrecomprado, sobe para testar a região dos 26,40 e rompendo este patamar, abriria espaço para buscar os
27,40. Já respeitando a resistência dos 26,40 e voltando a recuar teria suporte imediato em 25,40.
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JBSS3 JBS S.A.

Tendência: Baixa - Expectativa: Baixa

Recuou para testar o suporte dos 29,23 e abaixo deste patamar confirmaria pivot de baixa e poderia seguir em queda. Já na
ponta oposta, pensando em repique, tem objetivo nos 31,54, inicialmente.

MGLU3 MAGAZINE LUIZA S.A.

Tendência: Baixa - Expectativa: Alta

Segue com movimento repique de curto prazo, com espaço para buscar os 3,52, ainda sem reverter clara tendência de baixa.
Do lado inferior, tem suporte em 2,53.
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PETR4 PETROLEO BRASILEIRO S.A.

Tendência: Alta - Expectativa: Alta

Após vários pregões de alta acentuada, ativo deixa possivel sinal de topo e na confirmação do movimento, abriria espaço para
buscar patamares próximos aos 34,86, sem comprometer tendência de alta. Já acima dos 37,65 anularia topo e seguiria firme
e forte na alta, de olho nos 40,00.

SUZB3 SUZANO S.A.

Tendência: Baixa - Expectativa: Alta

Vai esboçando recuperação de curto prazo, ficando de olho na superação dos 49,05 para pensar em repique rumo aos 50,50. Já
na queda, seguindo enfraquecido, tem suporte nos 46,90.
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VALE3 VALE S.A.

Tendência: Baixa - Expectativa: Neutra

Sem alterações, segue com estrutura enfraquecida, com suporte nos 66,31 e abaixo deste ponto, poderia fortalecer tendência
de baixa. Já na ponta oposta, tem primeiro ponto de repique em 71,95.
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