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Na última semana nossa carteira semanal teve uma performance de -6,12%, ante
o Ibovespa de -0,79%. Fecharam negativas: AERI3(-8,47%), AMBP3(-8,06%),
AAPL34(-1,87%), CXSE3(-7,72%) e MSFT34(-4,46%)
Lembrando que para definir a rentabilidade da carteira são usados os preços
de abertura do primeiro pregão da semana.
Sai da carteira AMBP3, MSFT34, AERI3 e CXSE3 e no lugar entra PETR4,
SUZB3, CAML3 e LIGT3.

Rentabilidade da semana
Carteira: -6,12%

Ibovespa: -0,79%

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 alvo em R$92,77 e depois em R$94,00.

CAML3

Camil entra na carteira semanal. No médio e curto prazo rompeu uma
linha de tendência de baixa, teve um pullback e testou uma retração.
Além disso, na sexta mostrou uma grande recuperação do folego
comprador. Acreditamos no potencial do ativo para romper a
resistência e ter uma sequência de novas altas, com o primeiro alvo
em R$9,94 e alvo maior em R$10,21.

LIGT3

Light entra na carteira semanal. O ativo é uma escolha mais agressiva
pois trabalha contra a tendência de prazo maior que é de baixa. No
curtíssimo prazo, segurou bem na zona de suporte e nas médias, tem
chance de pivotar acima da resistência em R$12,93. Acreditamos na
formação deste pivot para seguir com novas altas com alvo em
R$13,27 / R$14,00. Vale lembrar que tem suporte em R$11,80 /
R$11,51.

PETR4

Petrobras entra na carteira semanal. O ativo tem tendência de alta no
médio e longo prazo. No curto prazo, passou por uma correção até a
faixa de suporte do fundo anterior que é uma região de retração da
última pernada de alta e na semana mostrou um folego comprador
expressivo. Acreditamos no potencial do ativo para seguir com novas
altas sendo o primeiro alvo em R$29,80 e depois em R$31,00. Vale
lembrar que tem suporte em R$27,80 / R$26,30.

SUZB3

Suzano entra na carteira semanal. O ativo trabalha com tendência de
alta no longo e médio prazo. No curto prazo, rompeu um canal de
baixa e formou um pivot de alta após romper a resistência dos
R$54,00. Acreditamos no potencial do ativo a fim de voltar a seguir
sua tendência de prazo maior e com novas altas, sendo o primeiro
alvo em R$58,28 e alvo maior em R$60,00.
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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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movimentos históricos nos preços dos ativos, observando oportunidades de curto prazo e seguindo conceitos de linhas de
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investidor deve, portanto, analisar cada relatório de forma independente. Os analistas responsáveis pela preparação deste
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