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Recomendamos o encerramento de WEGE3 nas 

carteiras devido a perda de suporte na região dos 

$64,00 reais após uma distribuição (movimento 

técnico de descanso).

Vemos o papel sobrecomprado nesses níveis com 

um risco x retorno não atrativo para a defesa de 

posição nas carteiras. 

Até o momento da venda, temos +50,69% de 

valorização. 

Stop (+50,69%)

Weg (WEGE3)
Gráfi co diário
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LONGO PRAZO

Estratégia venda

Gatilho de compra -

Resistência (alvo) -

Lucro parcial -

Suporte (stop) -

Exposição 
recomendada -

Tendência longo 
prazo

Tendência curto 
prazo

Longo prazo
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Disclaimer

1. Este relatório foi elaborado com único propósito de fornecer informações aos destinatários, não se constituindo, em nenhuma hipótese, uma oferta ou solicitação de compra ou venda de qualquer instrumento 

fi nanceiro ou valores mobiliários em qualquer jurisdição. O analista não garante, seja de forma expressa ou implícita, sobre a integridade, confi abilidade ou exatidão das informações. Informações contidas neste 

relatório são consideradas confi áveis na data de sua divulgação e foram obtidas de fontes públicas, em principio, fi dedignas e de boa-fé. As opiniões contidas neste relatório de análise são baseadas em julgamentos 

e estimativas, estando, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio.

2. Victor Benndorf Silva, analista de investimento responsável pela elaboração deste relatório, em conformidade com a Instrução CVM 598/2018, declara que: é credenciado pela APIMEC e suas recomendações 

refl etem única e exclusivamente sua opinião pessoal e que foram elaboradas de forma independente. Não está em qualquer situação que possa afetar a imparcialidade do relatório ou que confi gure ou possa 

confi gurar confl ito de interesses. Sua remuneração é fi xa e não está, diretamente ou indiretamente, relacionada à recomendação específi ca ou atrelada à precifi cação de quaisquer valores mobiliários de emissão 

da companhia objeto da análise neste relatório.

3. Os instrumentos fi nanceiros discutidos neste relatório podem não ser adequados para todos os investidores. Este relatório não leva em consideração os objetivos de investimento, situação fi nanceira ou 

necessidades específi cas de cada investidor. Os investidores devem obter orientação fi nanceira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. A 

rentabilidade de instrumentos fi nanceiros pode apresentar variações, e seu preço ou valor pode aumentar ou diminuir. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros e 

nenhuma declaração ou garantia, de forma expressa ou implícita, é feita neste relatório em relação a desempenhos futuros. O analista (Victor Benndorf Silva) se exime de responsabilidade por quaisquer prejuízos, 

diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório ou seu conteúdo.

4. Este relatório não pode ser reproduzido ou redistribuído para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento.
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