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Carteira 24.08.20
Na última semana nossa carteira semanal teve uma performance de
-0,87%, ante o Ibovespa de 0,61%. Fecharam positivas: CSNA3(4,74%) e
NTCO3(0,72%). Fecharam negativas: BRAP4(-2,83%), JBSS3(-6,80%) e
KLBN11(-0,19%).

Lembrando que para definir a rentabilidade da carteira são usados os
preços de abertura do primeiro pregão da semana.
Sai da carteira BRAP4, JBSS3 e NTCO3 e no lugar entram GNDI3, UGPA3 e
USIMINAS.

RENTABILIDADE DA SEMANA
Carteira: -0,87%

Ibovespa: 0,61%

RENTABILIDADE ACUMULADA

CSNA3

Mais uma vez mantivemos CSN na carteira. Segue com configuração
altista em todos os períodos. Ainda tem como próximo objetivo de alta a
região dos 16 reais.

GNDI3

Intermedica entrou na carteira após uma semana de forte alta,
rompendo a congestão anterior e indicando que tem mais espaço.
Mesmo com o candle de indefinição do gráfico diário, ainda vemos
espaço para novas altas, inclusive superando a máxima histórica.

KLBN11

Mesmo com a lateralização dos últimos dias e o candle de indefinição no
gráfico semanal, mativemos Klabin. No gráfico diário, as médias já se
aproximaram e o volume segue comprador, assim esperamos novas altas
para os próximos dias.

UGPA3

Ultrapar sugere um pivô de alta no gráfico diário que mira a faixa dos
22,80 como objetivo de alta. Outro ponto importante é que, na correção
dos últimos dias, respeitou as médias como suporte e já mostra força
compradora.

USIM5

Em tendência de alta em todos os períodos, colocamos Usiminas na
carteira. Vemos potencial para buscar o topo histórico ao longo dos
próximos pregões.
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movimentos históricos nos preços dos ativos, observando oportunidades de curto prazo e seguindo conceitos de linhas de
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avaliado. Cada investidor deve, portanto, analisar cada relatório de forma independente. Os analistas responsáveis pela
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