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Ibovespa mais uma vez se deslocou do exterior e fechou a semana em 
queda mais acentuada. A temporada de balanços aqui no Brasil ganha 
tração, mas ruídos políticos, dados econômicos, temor inflacionário e 
risco fiscal seguem elevando cautela no mercado local. Na semana 
teremos decisão do COPOM enquanto que no exterior noticiário a 
respeito de cerco regulatório da China e inflação nos EUA 
permanecerão no radar. Graficamente o índice testa perda de região 
de MM21 períodos no semanal em 122.650 e liga sinal de alerta para 
possível armação de tendência de baixa com alvo de queda até os 
118k, precisa voltar a operar acima dos 125.300 pontos para retomar 
viés de alta. 

Fechamos a semana com alta na carteira de 2,85% enquanto que o 
índice Ibovespa teve desempenho negativo com perfomance de -2,6% 
no período. Como destaque positivo na carteira, tivemos AMBP3 com 
variação de 18,81% enquanto que o destaque negativo ficou com 
STBP3 performando -4,83%.  CSNA3 
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SID NACIONAL ON (CSNA3)  
Papel segue com viés de alta de curto prazo e deu nova oportunidade com realização, 
gatilho de compra a partir dos 47,00 com chance de novo rali comprador com alvos em 
47,98 e 49,77.  

ENAUTA PART ON NM (ENAT3)  
Papel segue testando superação de MM21 de diário nos 15,24 e segue dentro do rali de 
alta de semanal, confirmando superação da média tem gatilho com objetivos em 15,56 
e 16,44. 

IRANI ON NM (RANI3)  
Papel vai fazendo defesa de ponto de MM21 de semanal na região dos 7,70 e segue 
como ponto de oportunidade com alvos em 8,50 e 8,93 na superação dos 8,30.  

ETERNIT ON NM (ETER3)  
Papel vai se firmando acima de MM21 de diário nos 23,46 e no semanal faz repique 
após retração da média de MP, a partir da superação dos 24,46 retoma rali de alta com 
alvos em 26,65 e 28,22.  

AMBIPAR ON NM (AMBP3)  
Papel fez bonito na semana e permance na carteira com chance de manter rali 
comprador, com alvos em 53,25 e 55,00.  
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Na semana anterior tivemos um desempenho melhor que do índice Ibovespa, com rentabilidade de 2,85% contra -2,6% do índice. No 
ano, nossa carteira acumula performance de 9,58%. 
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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

