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Milho│CCMU21

Resistências

108,88

106,70

102,50

Fechamento
99,40

(-0,70%)

Suportes

93,40

89,65

87,83

Média Móvel Artimética de 200 períodos

Média Móvel Exponencial de 21 períodos

Suportes e Resistências projetados

O milho futuro apresenta fechamento da

semana estável em relação ao anterior.

No gráfico diário, observa-se que o preço

se encontra em um movimento de

impulsão de alta, após rompimento de

lateralidade, e teste a região de retração

nos 102,40. A próxima sessão poderá

ser marcada pelo teste da região do topo

anterior em 106,70. A frustração de

cenário pode levar ao teste da média

móvel de 21 períodos em 97,50.



Boi Gordo│BGIV21

Resistências

351,75

347,00

340,00

Fechamento
325,10               

(-0,43%)

Suportes

320,45

312,50

308,65

Média Móvel Artimética de 200 períodos

Média Móvel Exponencial de 21 períodos

Suportes e Resistências projetados

O Boi Gordo apresenta uma semana de

alta em relação à semana anterior. A

tendência de longo prazo segue de alta,

apesar da lateralidade de curto prazo. O

gráfico diário mostra um deslocamento

lateral perto da região de retração dos

320,45. A próxima sessão poderá ser

marcada por novo movimento de alta,

caso o preço rompa a região do topo dos

330,00, e alvo em 340,00. A frustração

de rompimento pode levar ao teste do

fundo em 320,45.



Soja│SJCX21

Resistências

34,61

32,80

31,00

Fechamento
29,77

(-2,07%)

Suportes

29,10

28,00

26,85

Média Móvel Artimética de 200 períodos

Média Móvel Exponencial de 21 períodos

Suportes e Resistências projetados

A Soja apresenta fechamento estável em

relação ao anterior. O gráfico diário

mostra a tentativa de retomada da

tendência de longo prazo de alta, com

lateralidade no curto prazo (ativo sem

deslocamento de preço e com média

móvel de 21 períodos sem inclinação). O

cenário da próxima semana pode ficar

melhor definido com o rompimento da

lateralidade, com topo em 31,00, e alvo

perto de 32,80.



Café Arábica│ICFU21

Resistências

254,85

236,60

242,45

Fechamento
216,90

(-8,81%)

Suportes

199,60

185,35

160,00

Média Móvel Artimética de 200 períodos

Média Móvel Exponencial de 21 períodos

Suportes e Resistências projetados

A semana de negociações do café é

marcada por queda em relação à

anterior. A tendência de longo prazo

segue de alta, com forte pernada de alta

nessa semana e correção nos últimos

dois dias. O gráfico diário mostra uma

correção após teste de alvos. A próxima

semana poderá ser caracterizada pelo

teste da cabeça do pivot em 200,00

(correção da tendência de alta), que

caso rompido, pode levar a uma

correção mais profunda em 185,35.
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