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INDV16 (Índice Futuro Ibovespa vencimento 10/2016 Gráfico Diário) 

 
O índice ensaia uma reação, voltando a trabalhar acima da média móvel de 50 dias 

em 58.000 pts. Mantendo-se acima deste nível, passaria a olhar para 59.600 pts. Caso 
contrário, na queda, encontraria melhor apoio na reta de suporte que passa agora em 
57.000 pts.  

 
DOLV16 (Dólar futuro vencimento 10/2016 Gráfico Diário) 

 
Segue em alta enquanto se mantiver acima de 3.315. Neste caso, o próximo objetivo 
seria em 3.443.  

 
BGIV16 (Boi gordo vencimento 10/2016 Gráfico Diário) 

 
Na queda, o ativo atingiu o suporte em 150,44 e reagiu a partir deste nível. Precisaria 
romper a resistência agora em 152,50 e posteriormente em 153,50 para recuperar a 

força na compra e subir até a média móvel de 50 dias em 155,50. 
 

ICFZ16 (Café Futuro vencimento 10/2016 Gráfico Diário) 
 

Segue em queda, com um objetivo em 173,50 onde passa a média móvel de 50 dias 
ou mais abaixo no suporte em 171,50. Do lado superior, no caso de uma reação, o 
ativo encontraria resistência intermediária em 178,80.  

 
OZ1D (Ouro disponível 250 gramas) 

 
Testando a forte resistência em 141,00 e acima deste nível, o ativo ficaria livre para 
subir até 143,90, retomando assim a tendência de alta. No caso de uma realização, 

encontraria suporte em 138,00 (MM200) e fundo em 134,50. 
 

DI1F19 (Depósito interfinanceiro de 1 dia vencimento 01/2019) 
 
Segue testando a resistência do canal de baixa em 12,167 e no caso de superação 

deste nível, o ativo poderia buscar um próximo objetivo em 12,572. Suporte em 
11,850. 
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     Disclaimer: 

   

Contatos Agora  

Corretora  
   
Região Metropolitana (RJ/SP) 
4004 8282  

 
   
Demais Regiões do Brasil 

0800 724 8282  
    
Ligações Internacionais    
55 21 2529 0810    

 

Este relatório foi preparado pelas equipes de análise de investimentos da Ágora Corretora de Títulos e Valores 
Mobiliários S.A. (“Ágora”) bem como da Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários (“Bradesco 
Corretora”), sociedades controladas pelo Banco Bradesco BBI S.A. (“BBI”). O presente relatório se destina ao uso 
exclusivo do destinatário, não podendo ser, no todo ou em parte, copiado, reproduzido ou distribuído a qualquer 
pessoa sem a expressa autorização da Ágora e da Bradesco Corretora. 
 
Este relatório é distribuído somente com o objetivo de prover informações e não representa uma oferta de compra 
e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer instrumento financeiro. As informações contidas neste 
relatório são consideradas confiáveis na data de sua publicação. Entretanto, as informações aqui contidas não 
representam por parte da Ágora ou da Bradesco Corretora garantia de exatidão dos dados factuais utilizados. As 
opiniões, estimativas, projeções e premissas relevantes contidas neste relatório são baseadas em julgamento 
do(s) analista(s) de investimento envolvido(s) na sua elaboração (“analistas de investimento”) e são, portanto, 
sujeitas a modificações sem aviso prévio em decorrência de alterações nas condições de mercado. 
 
Declarações dos analistas de investimento envolvidos na elaboração deste relatório nos termos do art. 17 da 
Instrução CVM 483: 
 
O(s) analista(s) de investimento declara(m) que as opiniões contidas neste relatório refletem exclusivamente suas 
opiniões pessoais sobre a companhia e seus valores mobiliários e foram elaboradas de forma independente e 
autônoma, inclusive em relação à Ágora, à Bradesco Corretora, ao BBI e demais empresas do Grupo Bradesco. 
 
A remuneração do(s) analista(s) de investimento está, direta ou indiretamente, influenciada pelo resultado 
proveniente dos negócios e operações financeiras realizadas pela Ágora, Bradesco Corretora e BBI.  
 
Declarações nos termos do art. 18 da Instrução CVM 483, referentes às empresas cobertas pelos analistas de 
investimento da Ágora e Bradesco Corretora:  
O Banco Bradesco S.A. tem participação acionária indireta, por meio de suas subsidiárias, acima de 5% nas 
empresas: Cielo S.A., Fleury S.A., IRB Brasil Re. A BRADESPAR S.A., cujo grupo controlador é composto pelos 
mesmos acionistas que controlam o Bradesco, tem participação acima de 5% na VALE S.A.. 
Ágora, Bradesco Corretora, Bradesco BBI e demais empresas do grupo Bradesco têm interesses financeiros e 
comerciais relevantes em relação ao emissor ou aos valores mobiliários objeto de análise.             
O Bradesco BBI está participando como instituição intermediária na Oferta Pública de Aquisição de Ações 
Ordinárias (OPA) da Alpagartas S.A..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Nos últimos 12 meses, o Bradesco BBI participou como coordenador nas ofertas públicas de distribuição de títulos 
e valores mobiliários das companhias: Comgás, Vale, Valid, Metalúrgica Gerdau, Rumo Logística e Energisa.  
Nos últimos 12 meses, a Ágora e/ou a Bradesco Corretora participaram, como instituições intermediárias, das 
ofertas públicas de títulos e valores mobiliários das companhias: AES Tietê, Comgás, Vale, EDP Energias do Brasil 
e Energisa.  
A Bradesco Corretora recebe remuneração por serviços prestados como formador de mercado de ações da 
Alpargatas (ALPA4), General Shopping (GSHP3) e Helbor (HBOR3). 


