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Ibovespa fechou mais uma semana em queda com movimento no 
período curto por conta dos feriados e aversão ao risco ditando o ritmo 
do fechamento. Investidores começam a monitorar nova variante do 
coronavírus e ambiente politico cada vez mais negativo. Falando de 
Brasil, tivemos hoje a divulgação do IPCA de junho, que teve alta de 
0,53% puxada pela alta da energia. Graficamente falando, Ibovespa 
veio buscar região de inversão de polaridade de Janeiro de 2021, na 
casa dos 125.000, ponto que sugere defesa da queda. Pra cima, vinga 
repique de fundo acima dos 128.000 com alvo nos 130.000. Caso perca 
suporte nos 125.000, tem alvo em 123.700. 

Fechamos a semana com baixa na carteira de -1,86% enquanto que o 
índice Ibovespa teve desempenho negativo com perfomance de -1,72% 
no período. Como destaque positivo na carteira, tivemos AERI3 com 
variação de 1,57% enquanto que o destaque negativo ficou com VVAR3 
performando -5,17%.  CSNA3 
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SID NACIONAL ON (CSNA3)  
Papel segue com figura de alta montada no diário e tem chance de novo tiro de compra 
com entrada nos 44,10 e alvos para buscar em 46,30 e 47,30. 

WEG ON EJ NM (WEGE3)  
Papel voltou a ganhar força no repique de MM200 períodos de diário e sugere 
continuidade do movimento. Acima dos 34,60/35,00 libera alvo em 35,97 e 36,80. 

AERIS ON NM (AERI3)  
Papel vem acumulando compra em região de suporte e sugere ponto de compra. Acima 
dos 10,00/10,30 tem tiro de alta com alvo nos 10,60 e 10,90. 

PETZ ON NM (PETZ3)  
Papel segue com chance de novo ciclo comprador dentro da tendência de alta com nova 
entrada a partir dos 24,70 e alvos para buscar os 25,30 e 25,60. 

ANIMA ON NM (ANIM3)  
Papel segue testando fundo em área de MM21 períodos de diário com repique acima 
dos 13,00 e alvos para buscar em 13,50 e 14,00. 
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Na semana anterior tivemos um desempenho menor que do índice Ibovespa, com rentabilidade de -1,86% contra -1,72% do índice. No 
ano, nossa carteira acumula performance de 6,51%. 
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https://www.facebook.com/mycapinvestimentos
https://twitter.com/mycapinvest
https://www.youtube.com/channel/UC2j6a_METC5GvcdAHs7LSJw
https://www.instagram.com/mycapinvestimentos/
https://www.linkedin.com/company/40883652/admin/
https://www.mycap.com.br/
https://www.youtube.com/channel/UC2j6a_METC5GvcdAHs7LSJw

