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Na última semana nossa carteira semanal teve uma performance de 0,50%, ante o
Ibovespa de -3,10%. O que manteve a rentabilidade da nossa carteira foi o
desempenho positivo da AAPL34(10,74%) e CXSE3(0,64%). Fecharam negativas:
AERI3(-1,69%), PETR4(-4,26%) e INTB3(-2,94%)

Lembrando que para definir a rentabilidade da carteira são usados os preços
de abertura do primeiro pregão da semana.
Sai da carteira PETR4 e INTB3 e no lugar entra AMPB3 e MSFT34.

Rentabilidade da semana
Carteira: 0,50%

Ibovespa: -3,10%

AAPL34

Apple segue dentro da carteira semanal. O ativo tem tendência de
alta em todos os períodos. No curtíssimo prazo rompeu uma zona de
congestão com volume forte. Acreditamos na continuidade da
tendência com primeiro próximo alvo em R$92,77 e depois em
R$94,00.

CXSE3

Caixa seguridade segue dentro da carteira semanal. No médio e curto
prazo rompeu uma linha de tendência de baixa, tem uma resistência
em R$9,66 e se romper faz um pivot de alta. Acreditamos no potencial
do ativo para romper a resistência e ter uma sequência de novas
altas, com o primeiro alvo em R$9,82 e alvo maior em R$10,00.

AERI3

Aeris segue dentro na carteira semanal. O ativo testou a faixa de
suporte em R$7,80 / R$7,62 e mostrou um grande fluxo comprador.
No curtíssimo prazo tem uma resistência em R$8,28 e se romper faz
um pivot de alta. Acreditamos no potencial do ativo para romper a
resistência e ter uma sequência de novas altas, com o primeiro alvo
em R$8,72 e alvo maior em R$9,00.

AMBP3

Ambipar entra para fazer parte da carteira semanal. O ativo tem
tendência de alta no médio e longo prazo. No curto prazo conseguiu
recuperou folego comprador, as medias cruzaram e tem uma
resistência em R$46,63. Acreditamos no potencial do ativo para
romper a resistência e formar pivot de alta com o primeiro alvo em
R$49,70 e depois em R$51,00.

MSFT34

Microsoft entra para fazer parte da carteira semanal. O ativo segue
em tendência de alta em todos os períodos. No curto prazo, rompeu a
resistência em R$79,11 e renovou topo histórico. Acreditamos na
continuação da tendência para seguir com novas altas sendo o
primeiro alvo em R$82,67 e depois em R$84,40.
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circunstâncias permitidas pela regulamentação vigente. BTG Pactual S.A. é o responsável pela distribuição desse relatório no
Brasil. Nada nesse relatório constitui indicação de que a estratégia de investimento ou recomendações aqui citadas são
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recomendação pessoal.

Este relatório possui caráter informativo, não constitui material promocional e não foi produzido como uma solicitação de com pra
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demais informações contidas neste relatório são críveis e dignas de confiança na data de publicação do mesmo e foram obtidas
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regulado do valor mobiliário em questão; (iii) fontes públicas confiáveis; ou (iv) base de dados do BTG Pactual S.A.
Nenhuma garantia ou declaração, tanto expressa quanto implícita, é provida em relação à exatidão, abrangência ou
confiabilidade das informações aqui contidas, com exceção das informações referentes ao BTG Pactual S.A., suas subsidiárias e
afiliadas. Também não tem o intuito de ser uma declaração completa ou um resumo sobre os ativos, mercados ou estratégias
abordados no documento. Em todos os casos, investidores devem conduzir suas próprias investigações e análises antes de
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BTG Pactual S.A. não se responsabiliza assim como não garante que os investidores irão obter lucros. BTG Pactual S.A.
tampouco irá dividir qualquer ganho de investimentos com os investidores assim como não irá aceitar qualquer passivo causado
por perdas. Investimentos envolvem riscos e os investidores devem ter prudência ao tomar suas decisões de investimento. BTG
Pactual S.A. não tem obrigações fiduciárias com os destinatários deste relatório e, ao divulgá-lo, não apresenta capacidade
fiduciária.
O presente relatório não deve ser considerado pelos destinatários como um substituto para o exercício do seu próprio julgamento.
Opiniões, estimativas e projeções expressas aqui constituem o julgamento atual do analista responsável pelo conteúdo deste
relatório na data na qual foi preparada e por isso, está sujeito a mudanças sem aviso e pode diferir ou ser contrário a opiniões
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A metodologia de análise realizada nesse relatório, definida pelo analista signatário do presente relatório, busca identificar os
movimentos históricos nos preços dos ativos, observando oportunidades de curto prazo e seguindo conceitos de linhas de
tendência, médias móveis, figuras gráficas, equilíbrio, resistência, suporte, entre outros. Não se confunde, portanto, com a Análise
Fundamentalista tradicionalmente divulgada por outros analistas do Banco BTG Pactual S.A., baseada em metodologia e
premissas distintas, podendo apresentar recomendações divergentes das aqui expostas para o mesmo ativo avaliado. Cada
investidor deve, portanto, analisar cada relatório de forma independente. Os analistas responsáveis pela preparação deste
relatório podem interagir com a mesa de operações, mesa de vendas e outros departamentos, com o intuito de reunir, sintetizar e
interpretar informações de mercado. BTG Pactual S.A. não está sob a obrigação de atualizar ou manter atualizada a informação
contida neste relatório.
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