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ABEV3 AMBEV S.A.

Tendência: Neutra - Expectativa: Alta

Firme e forte no movimento de alta de curto prazo, ativo rompeu a máxima recente dos 15,80 e agora tem espaço para novas
altas em direção aos 16,41. Do lado da queda, os 15,80 e os 15,45 atuam como pontos de suportes.

B3SA3 B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO

Tendência: Neutra - Expectativa: Alta

Volta a testar sua MME200 e na perda da mesma poderia voltar a recuar no curto prazo, permanecendo com estrutura
enfraquecida de curto prazo e espaço para buscar patamares próximos aos 11,90. Do lado superior, para acreditar em
continuidade da alta, precisa se manter acima da MME200 e vencer a última máxima dos 13,30.
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BBAS3 BANCO DO BRASIL S.A.

Tendência: Alta - Expectativa: Alta

Após forte movimento de alta, ativo confirmou resistência nos 44,33, a partir de onde iniciou movimento de realização de
lucros e abaixo dos 41,56, teria espaço para fechar o gap dos 40,16, mas sem alterar tendência de alta.

BBDC4 BANCO BRADESCO SA

Tendência: Neutra - Expectativa: Alta

Ainda que com formação irregular de topos e fundos pela ótica do médio prazo, ativo segue com pressão compradora no curto
prazo e na continuidade do movimento, encontra próximos objetivos em 20,10 e nos 20,43.
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CSNA3 CIA SIDERURGICA NACIONAL

Tendência: Baixa - Expectativa: Alta

Dando continuidade ao movimento de melhora de curto prazo, ativo poderia subir em busca dos 16,74 e posterior dos 17,45. Já
voltando a recuar, tem primeiro suporte nos 15,45 e a estrutura principal segue de baixa.

DJIA
Tendência: Alta - Expectativa: Alta

Com indicadores técnicos sobrecomprados, ativo tem espaço para iniciar correção de curto prazo, com suporte imediato nos
33.200, junto a sua MME200. No campo superior, rompendo a máxima recente dos 34.280 poderia seguir com alta de curto
prazo.
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DOLAR
Tendência: Neutra - Expectativa: Baixa

Tem suporte imediato marcado na região dos 5,06 e em caso de perda deste patamar, poderia abrir espaço para acelerar na
queda de curto prazo, passando a olhar para os 5,01, inicialmente. Do lado superior, tem ponto de repique na MME200 e a
seguir nos 5,29.

GGBR4 GERDAU S.A.

Tendência: Neutra - Expectativa: Alta

Sem alterações, após tentativa frustrada de rompimento da sua MME200, ativo voltou a recuar e encontra suporte imediato em
23,85. Já na ponta superior, rompendo a MME200 abriria espaço para novos repiques, de olho nos 27,60. AMME200 passa nos
25,24.
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IBOV
Tendência: Alta - Expectativa: Alta

Deixa sinal de topo no gráfico diário e na confirmação do movimento, abriria espaço para iniciar movimento de realização de
lucros em direção aos 110.180. Já do lado superior, ultrapassando os 114.375, anularia possível topo e seguiria com pressão
compradora e próximo objetivo nos 118.300.

ITUB4 ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Tendência: Neutra - Expectativa: Alta

Ainda trabalhando com o IFR 14 sobrecomprado, ativo sobe em direção a sua resistência principal dos 28,00 e acima deste
ponto poderia confirmar pivot de alta. Já não conseguindo fazer nova máxima e começando a realizar lucros, teria primeiro
ponto de apoio nos 26,84 e posterior nos 26,34.
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JBSS3 JBS S.A.

Tendência: Baixa - Expectativa: Baixa

Segue com estrutura enfraquecida com suporte nos 29,45 e na perda deste patamar, fortaleceria tendência de baixa. Já do
lado superior, tem resistência na MME200 nos 33,00, sendo este ponto a ser superado para que o ativo tente novos repiques.

MGLU3 MAGAZINE LUIZA S.A.

Tendência: Baixa - Expectativa: Alta

Após algumas altas consecutivas, ativo vai sinalizando perda de força compradora e espaço para voltar a recuar, seguindo com
tendência de baixa e ponto de suporte nos 3,47.
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PETR4 PETROLEO BRASILEIRO S.A.

Tendência: Alta - Expectativa: Alta

Sem alterações, ativo segue com pressão compradora e clara tendência de alta, com espaço livre para subir em direção aos
35,00. Já na ponta oposta, com os indicadores técnicos bastante esticados, caso comece mvimento de correção, teria primeiro
apoio nos 30,90.

SUZB3 SUZANO S.A.

Tendência: Baixa - Expectativa: Alta

Caso siga repicando no curto prazo, ativo poderia buscar patamares próximos aos 50,80 e posterior na sua MME200 marcada
nos 52,60, mas sem reverter tendência negativa. Na queda, o primeiro apoio passa nos 48,40.
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VALE3 VALE S.A.

Tendência: Baixa - Expectativa: Neutra

Segue com movimento de repique, ainda que sem reverter tendência de curto prazo, tem ponto de repique nos 70,35/71,80. Já
voltando a recuar, o suporte passa nos 67,10.
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