
 

 
Nosso relatório “Blue Chips IBOV” traz uma atualização semanal sobre as principais ações negociadas na 
B3 e através da análise técnica, emitimos um parecer sobre possíveis movimentos dos preços destes ativos. 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
  IBOV – Segue movimento de correção tendo como suportes 128.200 e 125.600 pontos. Do lado da alta, terá 
resistência em 131.000 pontos.  
 

 
Fonte: Plataforma Tryd 
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ITUB4 – Segue movimento de correção tendo como suportes R$ 31,50 e R$ 30,60. Do lado da alta, terá resistência 

em R$ 34,00. 

 
Fonte: Plataforma Profit 
 

 
BBDC4 – Segue correção lateral com suporte em R$ 26,70. Do lado da alta, terá resistências em R$ 28,70 e R$ 30,60. 

 
 Fonte: Plataforma Profit 



 

 
 BBAS3 – Segue movimento de correção tendo como suporte R$ 34,00. Do lado da alta, terá resistência em R$ 36,50. 

 
Fonte: Plataforma Profit 

 
  PETR4 – Segue viés de alta com resistências em R$ 29,00 e R$ 29,60. Do lado da alta, encontra suporte em R$ 27,30. 

 

Fonte: Plataforma Profit 



 

  
VALE3 – Segue viés de alta com próximas resistências em R$ 118,00 e R$ 120,00. Do lado da baixa, terá suporte em 
R$ 111,80 e R$ 110,00. 

 
Fonte: Plataforma Profit 

      
  VVAR3 – Papel segue viés de alta com próximas resistências em R$ 15,15 e R$ 15,40. Do lado da baixa, terá suporte 
em R$ 14,00 e R$ 13,55. 

 
Fonte: Plataforma Profit 



 

    
 MGLU3 – Segue viés de alta com resistência em R$ 21,20. Do lado da baixa, encontra suporte em R$ 19,60.  
 

 
Fonte: Plataforma Profit 
 

   
BRFS3 – Segue viés de alta com resistência em R$ 32,00. Do lado da baixa, encontra suporte em R$ 26,90 e R$ 25,70.  

 

Fonte: Plataforma Profit  



 
 

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. 
 
 


