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Acções: VISA deverá respeitar a tendência ascendente, num momento forte para a banca
A empresa de pagamentos norte-americana tem vindo a recuperar terreno de forma bastante positiva, apresentando neste
momento um set-up técnico favorável a ordens de compra. Visa company
No gráfico de 4 horas, a confirmação do suporte por volta dos $179,5, bem como a força do sector financeiro norteamericano, levam-nos a acreditar que a VISA possa valorizar até à linha de tendência descendente nos $181,45. O stop loss
poderá ser colocado abaixo dos mínimos da última correcção, em torno dos $178,5.
Preferência: ASCENDENTE

Fonte: BiGlobal Trade; Corretora BiG
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Acções: Kinder Morgan poderá estar prestes a terminar consolidação
A Kinder Morgan é uma das maiores empresas norte-americanas de infra-estruturas, actuando no segmento de
armazenamento e de transporte de energia, com destaque para o petróleo e o gás natural.
Com um negócio assente em contratos de longo prazo com valores mínimos de utilização, o perfil de geração de receitas da
empresa é estável e o dividendo tem aumentado nos últimos anos, conferindo carácter mais defensivo à acção, o que poderá
ser importante no caso de ocorrer um retrocesso na guerra comercial e um regresso da aversão ao risco.
Tecnicamente, a Kinder Morgan tem consolidado dentro de um triângulo simétrico. A proximidade ao limiar inferior do triângulo
leva-nos a preferir um posicionamento comprador para a Kinder Morgan, com uma relação atractiva de risco/retorno.
Preferência: ASCENDENTE
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Matérias-primas: Cacau apresenta movimentos impulsivos e dispara em Nova Iorque e Londres
Em termos fundamentais, destacamos as entregas de cacau brasileiro, que diminuíram 19% face ao ano anterior. A menor
oferta de cacau tem impulsionado os preços quer em Londres, quer em Nova Iorque.
Do ponto de vista técnico, o cacau parece ter terminado a consolidação e iniciado novos movimentos impulsivos. Poderá
ter-se iniciado a onda 5 de uma estrutura de ondas de Elliott. O próximo objectivo situa-se nos máximos anuais, nos $2577.
Preferência: ASCENDENTE
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Forex: EUR/AUD poderá ser influenciado pela decisão de taxas de juro da Nova Zelândia
Em termos fundamentais, a previsão de corte de taxa de juro por parte do Reserve Bank of New Zealand, que falará
na quarta-feira à 1h da manhã, poderá contagiar o AUD. A incerteza incentiva os bancos centrais a manterem-se facilitistas.
A quebra em alta de uma linha de tendência descendente em gráfico de H4, confirmando o primeiro nível da retracção de
Fibonacci, dá azo para crer numa correcção deste par até ao próximo nível de resistência nos 1,6147, sendo que, para
posições de médio prazo, a resistência no valor psicológico dos 1,62 seja um objectivo a ter em contra. Note-se que
o EUR/AUD já concluiu o preço-alvo teórico do padrão de ombro-cabeça-ombro.
Preferência: ASCENDENTE

Fonte: BiGlobal Trade; Corretora BiG
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DISCLAIMER
As ideias e perspectivas contidas no presente documento são da autoria da Corretora do BiG,
não se tratando de research de investimento nem de um produto da Equipa de Research do BiG.
Este documento não consubstancia uma proposta de venda, compra ou subscrição de quaisquer
instrumentos financeiros, tendo sido preparado exclusivamente para fins informativos, com base em
informações recolhidas de fontes consideradas de confiança e com base em outras informações disponíveis
para o público em geral.
O BiG não assume qualquer responsabilidade pela correcção integral da informação disponibilizada, não
devendo entender-se nada do constante neste documento como indicador de que quaisquer resultados
serão alcançados. Sublinhamos, em especial, o facto de que os resultados previstos são susceptíveis de
alteração em função de modificações que se venham a verificar nos pressupostos que serviram de base à
informação ora disponibilizada. Adverte-se, igualmente, que o comportamento anterior de qualquer
instrumento financeiro não é indicativo de manutenção de comportamento idêntico no futuro; em especial,
sublinhamos que o preço de quaisquer instrumentos financeiros poderão sofrer alterações. Poderão,
também, ocorrer alterações nas taxas de câmbio de investimentos não denominados na moeda local do
investidor, o que poderá gerar um efeito adverso no seu valor, preço ou rendimento.
Este documento não foi preparado com nenhum objectivo específico de investimento, não tendo sido
consideradas necessidades específicas de nenhuma pessoa ou entidade em concreto. O BiG ou os seus
colaboradores poderão deter, a qualquer momento, uma posição, sujeita a alterações, em um ou mais
títulos referenciados neste documento.
Caso pretenda obter alguma informação adicional, poderá contactar o BiG através dos contactos disponíveis
em www.big.pt
BiG. O Banco que entende os seus valores.

