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Ibovespa fechou a semana em ligeira alta com certo otimismo no inicio 
da semana, com ajuste de feriado e recordes nas bolsas dos EUA, 
chegando a bater máxima nos 129.619 pontos, entretanto cedeu, uma 
vez que os temores da inflação em alta e dados mistos da economia 
americana ao longo da semana voltaram a ficar no radar. Internamente 
o cenário é ainda de cautela em relação ao novo projeto de IR, e 
possíveis ruídos políticos, destaque para inicio de temporada de 
balanços. Graficamente, segue em região de consolidação, podendo 
voltar a testar suporte em região dos 125k pontos, área que sugere 
defesa, retoma viés de alta a partir dos 127k pontos com alvo para 
buscar em 130k e 131k pontos.  

Fechamos a semana com baixa na carteira de -2,54% enquanto que o 
índice Ibovespa teve desempenho positivo com perfomance de 0,42% 
no período. Como destaque positivo na carteira, tivemos ANIM3 com 
variação de 0,23% enquanto que o destaque negativo ficou com PETZ3 
performando -5,66%.  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 45,50 e alvos para buscar em 46,30 e 47,98. 

WEG ON NM (WEGE3)  
Papel volta a dar oportunidade em regiões de médias de 21 e 200 períodos de diário e 
sugere continuidade do movimento. Acima dos 34,60/35,00 libera alvo em 35,97 e 
36,80. 

SANTOS BRP ON NM (STBP3)  
Papel vem de realização em busca de retração em ponto de MM21 de diário após rali de 
alta recente, com gatilho de compra a partir dos 9,45 alvo nos 9,73 e 9,99. 

TAESA UNT N2 (TAEE11)  
Papel com chance de novo ciclo comprador, após repique de semanal feito em ponto de 
MM21, tem entrada a partir dos 38,27 com objetivos em 38,97 e 39,69. 

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 -2,54% contra 0,42% do índice. No 
ano, nossa carteira acumula performance de 4,4%. 
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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

