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Na última semana nossa carteira semanal teve uma performance de
-1,99%, ante o Ibovespa de -1,72%. O que manteve a rentabilidade da nossa
carteira foi o desempenho positivo da ESPA3(1,08%). Fecharam negativas:
ITUB4(-1,45%), RDOR3(-0,70%), RRRP3(-1,71%) e DTEX3(-7,17%).

Lembrando que para definir a rentabilidade da carteira são usados os
preços de abertura do primeiro pregão da semana.
Sai da carteira DTEX3 no lugar entra HGTX3.

Rentabilidade da semana
Carteira: -1,99%

Ibovespa: -1,72%

ITUB4

Itaú segue dentro da carteira. O ativo tem uma tendência forte de
médio e longo prazo. No curto prazo, passa por uma correção e
testou um importante faixa de suporte entre R$29,30/29,00.
Acreditamos na retomada do papel e no potencial do ativo para voltar
a seguir sua tendência de prazo maior com primeiro alvo na faixa de
R$31,47 e depois em R$33,29.

ESPA3

Espaço Laser segue dentro da carteira. O ativo tem um histórico
recente histórico recente, mas é possível observar uma
movimentação com topos e fundos ascendentes, clássico de uma
tendência de alta. Teve a formação do pivot de alta quando firmou
acima de R$17,25. Acreditamos no potencial do ativo para seguir com
novas altas sendo o primeiro alvo em R$19,80 e depois em R$21,40.

RDOR3

Rede D’or segue dentro da carteira. O ativo tem um histórico recente,
mas é possível observar uma movimentação com topos e fundos
ascendentes, clássico de uma tendência de alta. Teve a formação do
pivot de alta quando firmou acima de R$70,00 e acreditamos no
potencial do ativo para seguir com novas altas sendo o primeiro alvo
em R$73,19 e depois em R$75,27.

HGTX3

Cia Hering volta a fazer parte da carteira. O ativo tem tendência de
alta no médio e longo prazo. No curto prazo, vem renovando topo
histórico e fechou a semana acima dos R$35,00, confirmando o
rompimento da última resistência. Acreditamos na sequência de
novas altas com próximo alvo em R$36,90 e depois em R$38,00.

RRRP3

3R Petroleum segue dentro da carteira. O ativo tem um histórico
recente, mas é possível observar uma movimentação com topos e
fundos ascendentes. No curtíssimo prazo, passou por uma correção
nas médias e deixou um sinal de fundo. Acreditamos no potencial do
ativo para seguir com novas altas sendo o primeiro alvo em R$49,45
e depois em R$51,10.
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Este relatório foi preparado pelo Banco BTG Pactual S.A (“BTG Pactual S.A.”) para distribuição somente no Brasil, sob
circunstâncias permitidas pela regulamentação vigente. BTG Pactual S.A. é o responsável pela distribuição desse relatório no
Brasil. Nada nesse relatório constitui indicação de que a estratégia de investimento ou recomendações aqui citadas são
adequadas ao perfil do destinatário ou apropriadas às circunstâncias individuais do destinatário e tampouco constituem uma
recomendação pessoal.

Este relatório possui caráter informativo, não constitui material promocional e não foi produzido como uma solicitação de com pra
ou venda de qualquer ativo ou instrumentos financeiros relacionados em qualquer jurisdição. Os dados que aparecem nos
gráficos referem-se ao passado, a rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Os preços e
demais informações contidas neste relatório são críveis e dignas de confiança na data de publicação do mesmo e foram obtidas
de uma ou mais das fontes que seguem: (i) fontes expressas ao lado da informação; (ii) preço de cotação no principal mercado
regulado do valor mobiliário em questão; (iii) fontes públicas confiáveis; ou (iv) base de dados do BTG Pactual S.A.
Nenhuma garantia ou declaração, tanto expressa quanto implícita, é provida em relação à exatidão, abrangência ou
confiabilidade das informações aqui contidas, com exceção das informações referentes ao BTG Pactual S.A., suas subsidiárias e
afiliadas. Também não tem o intuito de ser uma declaração completa ou um resumo sobre os ativos, mercados ou estratégias
abordados no documento. Em todos os casos, investidores devem conduzir suas próprias investigações e análises antes de
proceder ou deixar de proceder qualquer ação relacionada aos valores mobiliários analisados neste relatório.
BTG Pactual S.A. não se responsabiliza assim como não garante que os investidores irão obter lucros. BTG Pactual S.A.
tampouco irá dividir qualquer ganho de investimentos com os investidores assim como não irá aceitar qualquer passivo causado
por perdas. Investimentos envolvem riscos e os investidores devem ter prudência ao tomar suas decisões de investimento. BTG
Pactual S.A. não tem obrigações fiduciárias com os destinatários deste relatório e, ao divulgá-lo, não apresenta capacidade
fiduciária.
O presente relatório não deve ser considerado pelos destinatários como um substituto para o exercício do seu próprio julgamento.
Opiniões, estimativas e projeções expressas aqui constituem o julgamento atual do analista responsável pelo conteúdo deste
relatório na data na qual foi preparada e por isso, está sujeito a mudanças sem aviso e pode diferir ou ser contrário a opiniões
expressas por outras áreas de negócios ou grupos do BTG Pactual, BTG Pactual S.A. e suas afiliadas ou subsidiárias como
resultado do uso de diferentes hipóteses e critérios.
Preços e disponibilidade de instrumentos financeiros são apenas indicativos e estão sujeitos a mudanças sem aviso.
A análise contida aqui é baseada em diversas hipóteses. Diferentes hipóteses podem ter resultados substancialmente diferentes .
A metodologia de análise realizada nesse relatório, definida pelo analista signatário do presente relatório, busca identificar os
movimentos históricos nos preços dos ativos, observando oportunidades de curto prazo e seguindo conceitos de linhas de
tendência, médias móveis, figuras gráficas, equilíbrio, resistência, suporte, entre outros. Não se confunde, portanto, com a Análise
Fundamentalista tradicionalmente divulgada por outros analistas do Banco BTG Pactual S.A., baseada em metodologia e
premissas distintas, podendo apresentar recomendações divergentes das aqui expostas para o mesmo ativo avaliado. Cada
investidor deve, portanto, analisar cada relatório de forma independente. Os analistas responsáveis pela preparação deste
relatório podem interagir com a mesa de operações, mesa de vendas e outros departamentos, com o intuito de reunir, sintetizar e
interpretar informações de mercado. BTG Pactual S.A. não está sob a obrigação de atualizar ou manter atualizada a informação
contida neste relatório.
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substancialmente diferentes.
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