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   Por: Rafael Ribeiro, CNPI-T

30 de abril de 2019 

Ibovespa 

-0,05%  96.187
Resistências:   97.610  / 99.140 / 99.707 

Suportes:  95.400 /  94.163  / 93.285

Marcando máxima na faixa de 97.000 e encerrando o pregão com um novo candle de reversão,                
o mercado mais uma vez demonstrou seu quadro de congestão e por conta disso fica a              
expecta�va por uma correção para este final de mês, em linha com o movimento visto desde o                
começo do mês. A queda será sacramentada na perda de 95.400 e tem como alvo o fundo                
intermediário em  94.163 . Se este foi perdido, aí vamos retornar para a faixa de 93.000. Esse               
cenário somente será anulado com a confirmação do rompimento de  97.610 .

1 



29/04/2019 InfoTrade Oficial - Documentos Google

https://docs.google.com/document/d/1qrM9R63eL8v8ncmwYC2SMgre2AyzsB46BQefmFsEAWY/edit# 2/10

   Por: Rafael Ribeiro, CNPI-T

Ibovespa Futuro (Gráfico 4 minutos) 

-0,07%  96.805
Resistências:  97.100 /  97.300  / 97.550 

Suportes:   96.700 /  96.400  / 96.250

Com o fechamento estável e com um ligeiro viés de baixa, o índice tem um Triângulo                
formado e o rompimento de um desses extremos será a chave para o começo do dia.                
Pelo viés nega�vo, probabilidade maior de definir para baixo, ou seja, abrir uma venda              
(se abrir com um gap de baixa próximo do ponto) ao perder 96.700, tendo como alvo                
96.400 , onde encontrará grande pressão de compra. Essa venda deve ser feita com lote              
reduzido, pois o stop loss deve ficar acima de 96.900. Do outro lado, se romper 97.100                
anula esse cenário, mas não deve ser feita uma compra, já que o gráfico está todo                
vendido, sendo necessário um retorno para as médias para buscar uma compra ao longo              
da manhã. 
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   Por: Rafael Ribeiro, CNPI-T

Dólar Futuro (Gráfico 4 minutos) 

+0,45%  3.947
Resistências:  3.947 /   3.957 /  3.960

Suportes:  3.940 /  3.935  / 3.927

Com o fechamento na máxima, a moeda conseguiu romper 3.945 e por conta disso              
cresce a expecta�va pela manutenção do movimento de alta, vide que o MACD está              
retomando sua força e temos um pivô de alta armado. O ideal para nosso setup seria um                 
pullback entre 3.940/ 35 para efetuarmos uma compra. Porém, se superar 3.947 (sem um             
gap de alta forte) podemos fazer uma entrada com lote reduzido com stop loss abaixo de                
3.940 e alvo em  3.960 , sendo que a operação deve ser com lote reduzido e estopada caso                 
o rompimento seja anulado. A perda de 3.935 anula tudo isso e vamos para 3.922/20.
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   Por: Rafael Ribeiro, CNPI-T

Banco do Brasil (BBAS3) 

+0,04%  R$49,37
Resistências:   R$49,80  / R$50,40 / R$51,72 

Suportes:  R$47,50 /  R$46,30  /   R$44,58

Chegando a negociar acima de  49,80 no intraday, a estatal demonstrou mais uma vez a               
força de venda presente no patamar e com o fechamento estável permanece na sua              
congestão de cur�ssimo prazo. Portanto, para conseguir se livrar deve cenário e também             
anular o viés de baixa após a perna de baixa entre março e abril, o papel precisa                 
confirmar o rompimento da resistência. Do contrário, perdendo 47,50, o caminho estará            
aberto para a base inferior da congestão em  46,30 . 
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                        Por: Rafael Ribeiro, CNPI-T

 

Vale (VALE3) 
 

-0,34%  R$50,25 
Resistências:   R$51,30  / R$52,00 / R$52,97 
 
Suportes:   R$49,38  / R$48,60 /  R$47,75 

 
Marcado topo justamente em  51,30 , que foi o úl�mo fundo perdido e que interrompeu a               
recuperação do a�vo no cur�ssimo prazo, a mineradora demonstrou que esse resistência            
não será fácil de romper e que há forte presença vendedora no patamar, o que pressiona                
para a perda de  49,38 nos próximos dias e o teste do topo rompido em  47,75 . Somente o                  
rompimento de 51,30 para anular esse viés de queda citado. 
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                        Por: Rafael Ribeiro, CNPI-T

 

Banco Inter (BIDI4) 
 

-0,62%  R$64,00 
Resistências:   R$66,50  / R$68,80 /  R$72,00 
 
Suportes:  R$62,00 /   R$60,30 /  R$58,08 

 
Seguindo com o momentum de alta gerado pela nova perna de alta armada no              
rompimento de  58,08 , o papel ficou próximo seu primeiro obje�vo de alta e vem              
deixando candles de indefinição sob  66,50 , sendo necessário ficar de olho em 62,00 para              
o começo de mês de maio, pois sua perda irá abrir caminho para uma correção até pelo                 
menos 58,08, algo que deve ser visto como natural tendo em vista a recente valorização.               
O rompimento de 66,50 anula tudo isso e o caminho estará aberto para os próximos               
alvos sinalizados no gráfico. 
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                        Por: Rafael Ribeiro, CNPI-T

 

JBS (JBSS3) 
 

+0,16%  R$19,35 
Resistências:   R$20,49  /   R$23,56 /  R$26,00 
 
Suportes:  R$18,94 /  R$17,92  / R$16,60 

 
Em tendência de alta no curto prazo, o papel vem encontrando dificuldades para renovar              
sua máxima histórica em  20,49 e a forte queda na sexta, que anulou o rompimento de                
20,00, deve ser vista com muito cuidado para quem está comprado no a�vo, pois o sinal                
de de topo deixado será confirmado com a perda de 18,94 em fechamento diário, tendo               
como alvo o gap aberto em  17,92 . O rompimento de 20,49 anula tudo isso e o caminho                 
estará aberto para novas máximas. 
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                        Por: Rafael Ribeiro, CNPI-T

 

Suzano (SUZB3) 
 

-0,56%  R$42,51 
Resistências:   R$43,33  / R$43,90 / R$45,40 
 
Suportes:  R$42,30 / R$41,10 /  R$40,00 

 
Realizando o movimento de repique traçado, o papel respeitou o úl�mo fundo perdido             
em  43,33 e deixou mais um candle nega�vo sob a resistência, em linha com sua               
tendência de baixa no cur�ssimo prazo, fato que eleva a probabilidade pela perda de              
42,30 e o teste da região entre 41,00 /  40,00 ao longo de maio, onde vale ficar de olho.                   
Se deixar um candle de reversão neste patamar, preferencialmente com volume acima da             
média, uma compra será gerada, já que será configurada uma Onda 2 do movimento de               
reversão, tendo como alvo retornar para  47,50 . A perda de 40,00 anula tudo isso. 
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                        Por: Rafael Ribeiro, CNPI-T

 

 Gráfico do Dia: Hypera (HYPE3) - (Gráfico Diário) - Position 
 

+5,96%  R$28,29 
Resistências:   R$28,60  / R$29,26 /  R$29,60 
 
Suportes:  R$27,00 /  R$26,50  / R$26,00  

 
Com a disparada do papel em vista do resultado acima do esperado apresentado e as               
boas perspec�vas para esse começo de ano, a empresa defini�vamente entrou no nosso             
radar de posi�on, mas, como dito, fazer uma entrada depois dessa forte alta não era o                
negócio, ainda mais que o a�vo foi fechar o gap em  28,60 . Essa “porrada” é conhecida na                 
AT como Onda 1, que realmente é a mais di�cil de pegar e que representa o fim de uma                   
tendência, no caso de baixa no cur�ssimo prazo, corroborada pelo forte volume            
registrado na compra. Agora, vamos ficar de olho entre a faixa de 27,60 e 26,00, pois                
nesse movimento de pullback é formado a Onda 2 do movimento e onde o a�vo               
confirmará seu novo fundo, oferecendo para nós um melhor risco x retorno e se              
preparando para romper 28,60 no curto prazo e ir busca da faixa de 31,00. Esse cenário                
posi�vo somente será anulado com a perda de  24,55 . 
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                        Por: Rafael Ribeiro, CNPI-T

 

O analista responsável é Rafael Ribeiro (CNPI-T EM-946) 
DISCLAIMER: 
Este relatório de análise foi elaborado pela Clear Corretora (“Clear”), uma marca da XP Investimentos CCTVM S.A. (“XP”) de acordo com                     
todas as exigências previstas na Instrução CVM nº 483, de 6 de julho de 2010, tem como objetivo fornecer informações que possam auxiliar o                        
investidor a tomar sua própria decisão de investimento, não constituindo qualquer tipo de oferta ou solicitação de compra e/ou venda de                     
qualquer produto. As informações contidas neste relatório são consideradas válidas na data de sua divulgação e foram obtidas de fontes                    
públicas. A Clear ee XP não se responsabilizam por qualquer decisão tomada pelo cliente com base no presente relatório. 
Os analistas indicados no relatório estão obrigados ao cumprimento de todas as regras previstas no Código de Conduta da APIMEC para o                      
Analista de Valores Mobiliários. Os produtos apresentados neste relatório podem não ser adequados para todos os tipos de cliente. Antes de                     
qualquer decisão, os clientes deverão realizar o processo de suitability e confirmar se os produtos apresentados são indicados para o seu                     
perfil de investidor. Este material não sugere qualquer alteração de carteira, mas somente orientação sobre produtos adequados a                  
determinado perfil de investidor. A rentabilidade de produtos financeiros pode apresentar variações e seu preço ou valor pode aumentar ou                    
diminuir num curto espaço de tempo. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. A rentabilidade                  
divulgada não é líquida de impostos. As informações presentes neste material são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser                     
significativamente diferentes. Este relatório é destinado à circulação exclusiva para a rede de relacionamento da Clear, podendo também ser                   
divulgado no site da InfoMoney. Fica proibida sua reprodução ou redistribuição para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja                      
o propósito, sem o prévio consentimento expresso da InfoMoney ou Clear. 
A Clear e os analistas credenciados se eximem de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a                    
decorrer da utilização deste relatório ou seu conteúdo. A Avaliação Técnica e a Avaliação de Fundamentos seguem diferentes metodologias                   
de análise. A Análise Técnica é executada seguindo conceitos como tendência, suporte, resistência, candles, volumes, médias móveis entre                  
outros. Já a Análise Fundamentalista utiliza como informação os resultados divulgados pelas companhias emissoras e suas projeções. Desta                  
forma, as opiniões dos Analistas Fundamentalistas, que buscam os melhores retornos dadas as condições de mercado, o cenário                  
macroeconômico e os eventos específicos da empresa e do setor, podem divergir das opiniões dos Analistas Técnicos, que visam identificar                    
os movimentos mais prováveis dos preços dos ativos, com utilização de “stops” para limitar as possíveis perdas. O investimento em ações é                      
indicado para investidores de perfil moderado e agressivo. Ação é uma fração do capital de uma empresa que é negociada no mercado. É um                        
título de renda variável, ou seja, um investimento no qual a rentabilidade não é preestabelecida, varia conforme as cotações de mercado. O                      
investimento em ações é um investimento de alto risco e os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados                   
futuros e nenhuma declaração ou garantia, de forma expressa ou implícita, é feita neste material em relação a desempenhos. As condições                     
de mercado, o cenário macroeconômico, os eventos específicos da empresa e do setor podem afetar o desempenho do investimento,                   
podendo resultar até mesmo em significativas perdas patrimoniais. A duração recomendada para o investimento é de médio-longo prazo. Não                   
há quaisquer garantias sobre o patrimônio do cliente neste tipo de produto. 
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