
 

 

 

Qual a melhor estratégia de trading para o dia? Saiba quais os melhores ativos, 

pontos de entrada e saída para otimizar suas negociações. Abaixo, fazemos as 

melhores recomendações de compra e venda neste pregão, para que você 

rentabilize seus investimentos de forma mais assertiva em um período muito curto.  

Aproveite! 

 
RECOMENDAÇÕES GRÁFICAS PARA O PREGÃO 

 
RECOMENDAÇÕES PARA COMPRA - DAY TRADE 

ATIVOS   
Resist. 

1 
Resist. 

2 
Suporte 

1 
Suporte 

2 IFR 

 
Ações Entrada Alvo Stop Fundo

1
 

Ret 
(%) 

Risco 
(%) 

IBOVESPA 
 

97.000 98.500 94.000 92.500 47 

 

BTOW3 39,01 40,00 38,79 38,50 2,54% -0,56% 

              

 

BEEF3 8,91 9,12 8,87 8,79 2,36% -0,50% 

O Ibovespa deixou sinal de topo em 97.000 e sinaliza 
correção,  o índice tem suporte em 94.000. Do lado da alta, o 
mercado volta a ganhar força acima de 97.000. 

 

HYPE3 28,41 29,12 28,26 28,20 2,50% -0,53% 

 

CYRE3 16,86 17,30 16,78 16,70 2,61% -0,50% 

 

VALE3 49,76 51,00 49,49 49,50 2,50% -0,54% 

        

        
RECOMENDAÇÕES PARA VENDA -  DAY TRADE 

PONTO DE SUPORTE E RESISTÊNCIA 

 

Ações Entrada  Alvo Stop Topo
1
 

Ret 
(%) 

Risco 
(%) 

Ações S1 S2 S3 R1 R2 R3 

 

ITUB4 32,89 32,07 33,05 33,05 2,50% -0,50% 

ITUB4 32,00 31,00 30,00 34,00 34,80 35,40 

 

AZUL4 34,99 34,10 35,17 35,40 2,54% -0,51% 

BBDC4 34,00 33,30 32,20 36,80 38,00 38,70 

 

GNDI3 34,39 33,53 34,56 34,90 2,50% -0,50% 

ABEV3 17,50 16,90 16,30 18,50 19,00 20,00 

 

LIGT3 21,14 20,60 21,26 21,30 2,55% -0,57% 

PETR4 26,00 25,50 24,60 28,00 29,00 30,00 

 

KROT3 9,29 9,05 9,35 9,40 2,58% -0,65% 

BRFS3 27,00 26,00 25,00 31,00 32,00 33,00 

        PETR3 29,00 28,00 27,00 31,50 32,00 32,70 

 

Futuros S1 S2 S3 R1 R2 R3 

B3SA3 33,00 32,00 31,00 35,00 36,00 37,00 

 

INDM19 95.000 94.000 93.000 96.000 97.000 98.000 

CIEL3 7,00 6,00 5,30 8,50 9,00 9,70 

 

DOLM19 3.940 3.920 3.900 4.000 4.020 4.050 

ITSA4 11,40 11,00 10,50 12,20 13,00 14,00 

 

DI1F21 7,00 6,80 6,50 7,20 7,45 7,80 

VALE3 48,60 47,00 46,00 52,00 53,50 55,00 

 

BGIK19 152,00 151,00 150,00 154,00 155,50 157,00 

BBAS3 47,00 46,00 45,50 50,00 51,00 52,00 

 

CCMN19 30,00 29,00 28,00 32,00 33,00 34,00 
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Instruções de operacionalização 

Operações de Compra 

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

aos casos tratados no item 2 abaixo). 

2) Caso ainda não esteja aberta, a operação deverá ser cancelada se (i) o fundo ou preço inferior for rompido 

3) Caso a operação esteja aberta e o ativo atinja valorização de 0,7% 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 encerrar a operação. 

Operações de Venda 

1) Recomenda-se entrar na operação vendendo o ativo no preço de entrada ou até 0,1% abaixo do preço de entrada (exceção feita 

aos casos tratados no item 2 abaixo). 

2) Caso ainda não esteja aberta, a operação deverá ser cancelada se (i) o topo ou preço superior for rompido 

3) Caso a operação esteja aberta e o ativo atinja queda de 0,7% em relação ao preço de entrada, recomenda-se baixar o stop para o 

nível do preço de entrada. 

4) Caso a operação esteja aberta e o ativo atinja o preço alvo ou preço inferior, recomenda-se encerrar a operação. 

 

  
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. 

 


