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CARTEIRA SEMANAL

Analista Responsável:

Jorge Bittar, CNPI-T

Se você é cliente,

acesse o Home Broker!

Entenda a escolha das 

ações aqui !

PERFORMANCE DOS ATIVOS

CARTEIRA DA PRÓXIMA SEMANA

PERFORMANCE

5,02%

ETERNIT -21,99%
* Retorno semanal refere-se ao fechamento da última 6ªf  até  07/01/22

EMPRESA

RAIADROGASIL

MAGAZ LUIZA

CEMIG

3R PETROLEUM 1,34%

SLC AGRICOLA

EMPRESA SEMANA*

SID NACIONAL

-13,92%

07/01/2022

A Carteira Semanal é composta por cinco ações, cuja metodologia 

de escolha é baseada na análise do cenário de curto prazo 

associado ao uso da análise técnica para buscar ações com 

tendência de alta no curto e médio prazo nos gráficos semanal e 

diário. Voltada para investidores que buscam estar expostos as 

oscilações de curto prazo do mercado. -2,83%

LOJAS AMERIC -11,54%

A performance da carteira ficou abaixo do Ibovespa, com 

rentabilidade de -6,00% ante -2,19% do nosso benchmark. 

Optamos por retirar SIDERURGICA NACIONAL (CSNA3), 

LOJAS AMERICANAS (LAME4), 3R PETROLEUM (RRRP3) e 

ETERNIT (ETER3), para incluir RAIA DROGASIL (RADL3), 

MAGAZINE LUIZA (MGLU3), CEMIG (CMIG4) e AMBEV 

(ABEV3). Optamos por manter SLC AGRICOLA (SLCE3) na 

carteira.

SLC AGRICOLA

AMBEV S/A

FONTE: PROFITPRO

PERFORMANCE 12 MESES

CARTEIRA -10,73%

IBOVESPA

IBRX BRASIL -13,48%

SEMANA

-6,00%

-2,19%

-1,93%

https://www.youtube.com/watch?v=XyI-o1o63wM
http://bit.ly/Call_Research


 

Fechamento 102.523

Resistências

IBOV O índice ibovespa trabalhou em leve baixa durante a semana, com temores sobre os

avanços do coronavírus e diversos fatos relevantes que ocorreram durante a semana, como

decisões do FED e casos explosivos da variante ômicron, fazendo com que o índice

trabalhasse em baixa. No caso, o ativo veio testar as regiões de suporte de relevância em

102.000 e 101.000 respectivamente, fechando acima das regiões com possível exaustão do

movimento de baixa, sendo que a região de 100.000 é divisor de águas. No gráfico diário,

apresenta lateralização, conseguindo trabalhar os ultimos dois pregões com forte volume

comprador acima da média, com possibilidade de voltar as faixas de 106.550 e 108.000

respectivamente.

Suportes

105.599

104.573

103.548

101.498

100.473

99.447

IBOV - Ibovespa

2



RAIADROGASIL

RADL3 - O papel trabalha em movimentação de baixa

descolada das médias móveis do gráfico diário, vindo a testar

a região de suporte em R$ 21,50. Fato interessante é que o

papel trabalha em larga lateralização em região de fundo,

com diversos suportes próximos, demonstrando exaustão do

movimento de baixa, devendo retornar para testar as médias

móveis do gráfico semanal e também do gráfico diário.

MGLU3 - Magazine Luiza é um case que merece destaque.

Sendo um dos papéis com maiores baixas de 2021, o papel

demonstra exaustão, após ter formado suas mínimas na faixa

de R$ 6,00. Vindo a testar a região de suporte em R$ 6,20, o

papel demonstra falta de volume vendedor na região,

reforçando a tese de que deva retornar ao movimento de alta,

com alvo primario na resistência formada em dezembro, na

faixa de R$ 7,30 e posteriormente, seguir movimentação de

alta para o médio prazo.

MAGAZ LUIZA
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CEMIG

CMIG4 - O papel vem de forte movimentação de baixa desde

dezembro, vindo a testar a região de suporte em R$ 12,00,

já rejeitando a região com forte volume comprador acima da

média, conseguindo se sustentar acima da média de 200

períodos do gráfico diário, após ser testada. Acreditamos que

o papel trabalha em exaustão do movimento, devendo voltar

a testar a faixa de R$ 13,00

SLCE3 - SLC Agricola foi uma das escolhas de small caps

decidimos por manter na carteira. No gráfico semanal, o papel

demonstra continuidade, rompendo ambas as médias móveis e

fechando acima, com forte volume comprador acima da média.

No diário, o papel segue movimento de alta, estando distante

das médias móveis e rompendo a média de 200 períodos, com

espaço para que o papel siga movimentação de alta, para

buscar novos alvos em R$ 45,40 e porsteriormente R$ 47,00.

SLC AGRICOLA
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AMBEV S/A

ABEV3 - A escolha de Ambev se trata de uma decisão

estratégia, é um papel que possui volatilidade reduzida e

trabalha em região de suporte, alem de estar descontado

com o forte movimento de correção no gráfico diário,

estando próximo das mínimas de outrubro de 2021, sendo

uma barreira difícil de ser rompida, acreditamos que o papel

volte a corrigir para testar as regiões de resistência em R$

15,80
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Goiânia

Rio de Janeiro

Tel.: (55 21) 3515-0290

Tel.: (55 11) 3339-7036

Mercados Futuros Sales

Mesa Rio de Janeiro Institucional Tel.: (55 21) 3515-0278

Mesa São Paulo

Mesa Rio de Janeiro Tel.: (55 21) 3515-0290 Mesa Rio de Janeiro Tel.: (55 21) 3515-0290

Mesa São Paulo Tel.: (55 11) 3339-7036 Mesa São Paulo

Ações

research@ativainvestimentos.com.br

Tel.: (55 41) 3075-7400 Tel.: (55 62) 3270-4100

Fax: (55 41) 3075-7406

Tel.: (55 31) 3025-0601 Tel.: (55 51) 3017-8707Tel.: (11) 4950-7200

Tel.: (11) 4097-7200 Fax: (55 31) 3025-0606

Tel.: (71) 3480-7300

Curitiba

Tel.: (21) 3515-0200

Fax: (21) 3515-0296

Salvador São J. dos Campos

Tel.: (12) 3904-0850

São Paulo Belo Horizonte Porto Alegre

ONDE ESTAMOS

Tel.: (55 11) 3339-7030

Renda Fixa

Felipe Vella, CNPI-T

Jorge Bittar, CNPI-T

INSTITUCIONAL

RESEARCH

DISCLAIMER

O(s) analista(as) de investimento envolvido(s) na elaboração do presente relatório declara(m) que as recomendações aqui contidas refletem exclusivamente suas 

opiniões pessoais sobre as companhias e seus valores mobiliários e foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Ativa S.A. 

Corretora de Títulos, Câmbio e Valores.

A remuneração variável do(s) analista(s) responsável(eis) pelo presente relatório depende parcialmente das receitas resultantes da atividade de intermediação da 

Ativa S.A. Corretora de Títulos, Câmbio e Valores. Todavia, dita remuneração está estruturada de forma a preservar a imparcialidade do(s) analista(s).
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