
 

Quarta-feira, 18 de Maio 

 

  

Sua pílula de análise técnica do mercado financeiro chegou. De segunda a 

sexta-feira, chegamos de manhã cedo em sua caixa de entrada. 

 

Aproveite a leitura! 

Ibovespa 

108.789 | +0,51% 

(Fechamento) 

  

Bitcoin 

US$ 29.921 | -1,66% 

(Mercado 24h) 

S&P 500 

4.067 | -0,43% 

(Futuro) 

  

Dólar 

R$ 4,94 | 0,00% 

(Fechamento) 

Nasdaq 

12.471 | -0,71% 

(Futuro) 

  

U.S. 10Y Treasury 

2,99 | -0,23% 

(Mercado 24h) 

Oportunidade de Swing Trade 📈 
 

  

   SMTO3    

  

Ocorreu o rompimento da resistência de um retângulo em 47,80, abrindo 

uma oportunidade de compra imediata com alvo em 52,00 (abaixo da 

projeção de alta do retângulo que fica em 52,78) e stop loss em 46,78. 
 

  

Quero conferir potencial de lucro!  

Assista ao Resenha Trader | A sala ao vivo Genial 

(18/05) 
 

  

https://email.genial.com.vc/e3t/Ctc/W0+113/cB3lD04/VWRdcB3XRTlSW6T69yK35pZ2jW6TYKFS4KcssKN1h3ypZ5nCTJV3Zsc37CgBqBW8fQK4K9czj8GW3Hx_hG6wn_rnW6nKzR34tvHxmW3rGW8W6YFsttW1lbJxc6YR2w1W2p_CT157JT-HW2L0ntz8fyLC7W94Xpgj40hrzYW2cVMdM20xCX7W4_yx9k7gL1FKW91bhJ77Q-vYgW1yHfNS2phFGgW98J7m212rl9CVKrqZT9grw3GW6yPjt15TNm5KW3NhhwJ4SdpMmW7Ys6l54sy02hW1QHGWy2cj26wW18J5_j6KbdYRW8-Pdl22jQ2XPW1XWg8m1nn_RHW1cs_1d3qMVnbW1gTJgz27j7vFW5Y46Jp2Kzp_tW8G8VFr55sC9PW4dN2JM7rwMkRW2ZZXL974WLcHW17Mt1L3HTBFlN5_8dyVjN0JNW8pKfX_3qfbhsW7yYsfs83FkFDW13x9rX5-3y1R3m4D1


Calls de day trade e swing trade e análises personalizadas, com o 

intuito de preparar você, diariamente, para os desafios do mercado. 

  

De segunda a sexta, das 9h às 13h, com Igor Graminhani, Heytor 

Bortolucci e Guilherme Carvão. 
 

  

Quero assistir 

Enquanto você dormia 
 

  

Futuros das bolsas americanas têm leve queda e as bolsas europeias 

alternam altas e baixas com operadores avaliando os comentários 

agressivos do presidente do Fed, Jerome Powell, e os dados mais 

recentes sobre inflação e atividade econômica. 

 

Powell disse ontem que o Fed “não hesitará” em apertar a política além 

do neutro para conter a alta inflação. No que é visto como suas 

observações mais agressivas até o momento, Powell disse que o banco 

central dos EUA aumentará taxa de juros até que haja evidências “claras 

e convincentes” de que a inflação está recuando. 

 

Petróleo, que ontem devolveu a alta em Nova York, voltou a subir para 

US$ 114 o barril; metais recuam em Londres e minério de ferro cai com 

novos surtos de Covid na China. 

 

Recuperação do sentimento de risco está se mostrando frágil em meio ao 

aperto nas condições monetárias, à guerra da Rússia na Ucrânia e aos 

bloqueios de Covid na China. 
 

  

   IBOV    
 

  

Ibovespa | Período: diário 
 

  

Analista Responsável: Igor Graminhani - CNPI-T 
 

  

https://email.genial.com.vc/e3t/Ctc/W0+113/cB3lD04/VWRdcB3XRTlSW6T69yK35pZ2jW6TYKFS4KcssKN1h3yr73q3nJV1-WJV7CgLPpW6Y750M853ZkqW2p--Yk9c6js7W5fSt946FD8sXW8TnX823TzzVjW3pcJLN8bYg9zMFGYR9MS81sW761LGP4Py4s3W31GxbB5T674wW3GMsrk1BjSSJW6npvjG5-5TCXW6SYbjL3LWzLqW4MFZHv1xjxnRW4KCQ799gBhwBW1J_3jv8hV4-jN5DfS3ddL10FW5K60L03dsbgQW1LBztN3CQ6-bW142-sy67GSBmW8gZNty9dX1GrW5dmrcZ7ntp7qW3Hytp17ZZRtbV9ctMG5f0sx-V3lrDq6L5hZpW1xcZCG169SdC34wY1


O IBOV fechou em alta de 0,51% aos 108.789 pontos rompendo a MME21 

(média móvel exponencial de 21 períodos), o que pode abrir espaço para 

buscar o próximo topo em 111.820 pontos. 

 

Apesar do quinto pregão de alta consecutivo no momento temos um 

repique de alta dentro de uma tendência baixista no curto prazo. 

  

O primeiro suporte fica em 102.385 pontos. Se romper esse fundo pode 

corrigir até 100.850 e 100.075 pontos (próximos suportes). 
 

  

Próximas Resistências: 111.820 / 121.580 / 123.600 
 

  

Próximos Suportes: 102.385 / 100.850 / 100.075 
 

  

 

   Altas do Ibovespa    

  

Locaweb [LWSA3] 

R$ 5,88 / +11,15% 

 

Cogna [COGN3] 

   Baixas do Ibovespa    

  

Hapvida [HAPV3] 

R$ 6,52 / -16,84% 

 



R$ 2,71 / +5,86% 

 

Ecorodovias [ECOR3] 

R$ 6,18 / +5,10% 

Magazine Luiza [MGLU3] 

R$ 3,94 / -11,46% 

 

IRB Brasil [IRBR3] 

R$ 2,45 / -7,89% 
 

   Principais contribuições    

  

Bradesco [BBDC4] 

111 pontos de 555 totais 

 

B3 [B3SA3] 

80 pontos de 555 totais 

 

Banco do Brasil [BBAS3] 

77 pontos de 555 totais 

   Destaques de volume    

  

GP Investmentos [GPIV33] 

+0,00% / 4,2 mi 

 

Banco da Amazônia [BAZA3] 

+5,13% / 0,5 mi 

 

Wilson Sons [PORT3] 

-1,62% / 28,9 mi 
 

  DOLM22   
 

  

Dólar futuro | Período: 5 min. 
 

  

O DOLM22 fechou em queda de 2,44% aos 4.959,50 pontos se 

aproximando do suporte imediato que fica em 4.957,00 pontos. 

  

Se romper esse suporte pode buscar o fundo em 4.947,00 pontos (mínima 

de ontem). 

  

Já a resistência imediata fica em 4.970,00 pontos. Se romper essa 

barreira pode ganhar campo de alta até 4.988,50 e 5.014,00 pontos. 
 

  

Próximas Resistências: 4.970,00 / 4.988,50 / 5.014,00 
 

  

Próximos Suportes: 4.957,00 / 4.947,00 / 4.934,00 
 

  



 

Agenda Econômica  
 

  

Economia BR  🏖️ 

  

11:30: BC faz leilão para rolagem de contratos de swap cambial 

  

Economia EUA 🗽  

  

09:30: Construção de casas novas de abr., est. 1,76 mi, ant 1,79 mi 

  

Balanços do dia ️ 

- 

Eventos corporativos 📍 

  

Vencimento de opções sobre Ibovespa (IBOV) 
 

  

Ler disclaimer 

  

Nossa ouvidoria tem a missão de representá-lo dentro da Genial Investimentos e dar uma solução 

conclusiva do encaminhamento de suas manifestações sobre serviços prestados por esta 

Instituição de forma transparente, independente, imparcial e isenta. 

Canais de comunicação ouvidoria@genialinvestimentos,com.br e Telefone 0800 605 8888 
 

  

https://email.genial.com.vc/e3t/Ctc/W0+113/cB3lD04/VWRdcB3XRTlSW6T69yK35pZ2jW6TYKFS4KcssKN1h3yrL3q3phV1-WJV7CgNXgW8nNgdq9gNfRVW3k7G9c24TtYfVhRBVj4wCwyCW1x8hHy3QN7c2W8WryPp16RT38W7qhp1V65GLgYW8tVsck18DwgKW6YZs7193qYRWW44fqWW3KXq9KW39QHPL5KKvxfW8R05KJ61wZZJN5SQPfm5b-s7W4npfCd13HcPhW7wnq0h7CRRNnN1DcsrvV7RBbN1NrgP3lyQN5W62QzMm3KvtqqVRXvCX6j7VFRVnRdWK66qRfNW5s_WpS52KcwMW68Ybsm3qQ1nLW3GLDmC7V0_7NW36KxLg5HB2YLW3DClsv56cRSBW7Pnvcp6kvvqCV3CCHP667NZ9W3sRfXs8J76XtVQ4KCd3rl3pv3mP11
mailto:ouvidoria@genialinvestimentos,com.br


Genial Investimentos, Av. Brigadeiro Faria Lima, 3400, 10° andar, São Paulo, SP 04538-132, 

Brasil, 4004-8888 
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