
 

 

Preparamos um relatório com recomendações especiais para esta semana. Qual a 

melhor estratégia semanal para se adotar com as ações? Confira nosso relatório, 

abaixo! 

 

Aproveite! 

 

Carteira Gráfica Semanal - Compra 

Ações Entrada Alvo Stop Peso Ret (%) Risco (%) 
PSSA3 59,71 66,33 56,84 20% 11,09% -4,81% 

JSLG3 9,11 10,20 8,67 20% 11,96% -4,83% 

LREN3 45,01 50,00 42,99 20% 11,09% -4,49% 

CPFE3 32,01 35,00 30,88 20% 9,34% -3,53% 

EVEN3 6,31 7,11 5,99 20% 12,68% -5,07% 

 

PSSA3: após período de realização, iniciado em fevereiro de 2019, PSSA3 está retomando viés altista de curto prazo. A 

superação de R$ 59,70 projetaria um primeiro objetivo para o ativo em R$ 66,33. 
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JSLG3 :  está em tendência de alta. O rompimento da consolidação iniciada em 30 de janeiro elevaria o ativo a novos 

patamares de preço com o primeiro objetivo em R$ 10,20. 
 

 
 

Após período de realização, iniciado em fevereiro de 2019, LREN3 está retomando viés altista de curto prazo. A superação 

de R$ 45,00 projetaria um primeiro alvo para o ativo em R$ 50,00. 

 

 

 



 

 

CPFE3  está em tendência de alta. O rompimento da consolidação iniciada em 01 de fevereiro elevaria o ativo a novos 

patamares de preço com o primeiro objetivo em R$ 35,00. 

 

 
 

EVEN3 : após período de realização, iniciado em janeiro de 2019, EVEN3 está retomando viés altista de curto prazo. A 

superação de R$ 6,30 projetaria um primeiro alvo para o ativo em R$ 7,11. 

 

 
 
 
 



 

 
 
 

Histórico de rentabilidade 

 

Período Necton Ibovespa ∆ 

jan/171 4,3%  0,7%  3,6%  

fev/17 2,4%  3,1%  (0,7%) 

mar/17 2,7%  (2,5%) 5,2%  

abr/17 1,7%  0,6%  1,1%  

mai/17 6,7%  (4,1%) 10,8%  

jun/17 5,0%  0,3%  4,7%  

jul/17 3,9%  4,8%  (0,9%) 

ago/17 5,6%  7,5%  (1,9%) 

set/17 4,6%  4,9%  (0,3%) 

out/17 0,8%  (0,5%) 1,2%  

nov/17 0,3%  (3,1%) 3,4%  

dez/17 3,6%  6,2%  (2,6%) 

jan/18 7,5%  11,1%  (3,6%) 

fev/18 4,0%  0,5%  3,5%  

mar/18 2,4%  0,01 1,4%  

abr/18 1,1%  0,9%  0,20 

mai/18 (6,2%) (10,9%) 4,7%  

jun/18 (4,1%) (5,2%) 1,1%  

jul/18 4,2%  8,9%  (4,7%) 

ago/18 2,3%  (3,2%) 5,5%  

set/18 0,8%  3,5%  (2,8%) 

out/18 17,3%  10,2%  7,1%  

nov/18 0,3%  2,4%  (2,1%) 

dez/18 5,3%  (1,8%) 7,1%  

jan/19 8,6%  10,8%  (2,3%) 

Acumulado 85,0%  46,2%  83,8%  
1. Considera apenas a partir de 23/01/2017. 
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Instruções de operacionalização 

1) Recomenda-se entrar na operação comprando o ativo no preço de entrada ou até 0,5% acima do preço de entrada  

2) Uma vez atingido o preço de stop,  caso a operação esteja aberta, recomenda-se vender a totalidade da posição.  

3) Caso a operação esteja aberta e o ativo atinja valorização de 3,0% em relação ao preço de entrada, recomenda-se 

elevar o stop para o nível do preço de entrada. 

4) Caso a operação esteja aberta e o ativo atinja o preço alvo ou preço superior, recomenda-se vender a posição. 

5) Serão consideradas válidas as entradas que acionarem depois da abertura do Dow Jones. 

6) Caso, ao final do último dia útil da semana, a operação ainda esteja aberta, recomenda-se vender a posição no 

fechamento do dia. 

 

DISCLAIMER  

 

Este relatório foi elaborado pela Necton Investimentos S.A. CVMC (“Necton”), para uso exclusivo e intransferível do seu 

destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído a qualquer pessoa sem expressa autorização da Necton. Sua 

distribuição tem caráter informativo e não representa, em nenhuma hipótese, oferta de compra e venda ou solicitação 

de compra e venda de qualquer ativo, mas tão somente, a (s) opinião (ões) do (s) analista (s) emissor (es) do referido 

relatório. As informações contidas foram elaboradas a partir de fontes públicas e consideramos fidedignas, mas não 

representam por parte da Necton garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade das 

mesmas e não devem ser consideradas como tais. Além disso, as informações, opiniões, estimativas e projeções 

contidas referem-se à data presente e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Este relatório não leva em 

consideração os objetivos de investimento e a situação financeira de cada investidor, sendo o destinatário responsável 

por suas próprias conclusões e estratégias de investimentos. Investimentos em ações e outros valores mobiliários 

apresentam riscos elevados e a rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Nos 

termos do artigo 21 da Instrução CVM nº 598/2018, o (s) analista (s) de investimento (s) responsável (is) pela elaboração 

deste relatório declara (m) que as análises e recomendações aqui contidas refletem única e exclusivamente suas 

opiniões pessoais e foram realizadas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Necton. 

 


