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IBOV – ÍNDICE BOVESPA 
 

DIÁRIO – 18/07/2011 
 
Bem-vindos ao relatório semanal de análise técnica do Ibovespa. 
 
Vamos utilizar nesta análise o estudo Super Day-Trade – Opções (3, 3) e fibonacci para fazer nossas projeções. 
 

 
 
Com o agravamento da crise de confiança no continente europeu na última semana, vimos um novo sinal de venda no IBOV e novas mínimas em 2011. 
 
Farei neste relatório um detalhamento dos próximos suportes, citados na semana passada. Entre a venda de 60.300 e o primeiro objetivo em 58.500, 
existia um suporte em 59.600 pontos, que foi demonstrado no programa Café com Ações do último dia 11/Julho. Criando novas projeções de fibonacci 



 

Relatório liberado em 18/07/2011 no endereço http://www.unibroker.com.br, menu Relatórios > Ibovespa. Página 2 de 2 

podemos encontrar os mesmos patamares observados pela movimentação dos preços no passado, porém com um suporte a mais, o 59.115. Este suporte 
nos chama a atenção por ter sido testado na última mínima do IBOV, que foi 59.180. 
 
Sendo que não há motivos para mudanças na estratégia desenhada e iniciada na semana passada, mantenho os objetivos do IBOV para esta semana sem 
alterações. Com tendência de baixa e posição vendida, de objetivo inicial 58.500 pontos. A única alteração será em nosso STOP, que será movimentado 
para o preço de entrada na operação (60.300), tendo em vista que já ocorreu a superação de um suporte intermediário. 
 
 
COMPRA Objetivo Stop 

60.900 62.135 60.300
 Ganho/Perda 2,03% -0,99%
 
 
 
VENDA Objetivo  1 Objetivo  2 Objetivo  3 Stop 

60.300 OK 58.500 57.350 55.500 60.300
 Ganho/Perda 2,99% 4,89% 7,96% 0%
 
 
 
 
O(s) analista(s) de investimento envolvido(s) na elaboração deste relatório declara(m) que as recomendações contidas neste refletem exclusivamente suas opiniões pessoais sobre a 
companhia e seus valores mobiliários e foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação ao Trader Gráfico. 
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