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VALE5 – VALE PNA N1 
 

DIÁRIO – 18/04/2011 
 
Bem-vindos ao relatório semanal de análise técnica de VALE5, ação preferencial de classe A da Vale. 
 
Nossa análise está baseada no estudo Super Swing-Trade (11), nos padrões de Candlesticks analisados pelo estudo Candlesticks – 3 em 1 (do livro “Os 
Supersinais da Análise Técnica”, Ed. Campus-Elsevier 2010, Carlos Martins) e da análise de fibonacci com linhas de tendência. 
 

 
 
Na semana passada a VALE5 pagou juros sobre capital próprio, sendo negociada desde então sob a sigla ex-Juros, ou EJ. Isto quer dizer que os nossos 
valores de projeção foram alterados teoricamente para este ajuste. 
 
A projeção de R$ 46,68 foi convertida em R$ 46,06 e a projeção de R$ 45,50 em R$ 44,88. Desta forma o que podemos ver é que, diferente de PETR4 e 
IBOV, a VALE5 ainda não concluiu suas projeções e ainda encontra-se dentro da projeção de queda iniciada na venda de R$ 47,86 (atualmente, em 
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valores corrigidos R$ 47,22). Desta forma, mantemos a projeção inicial da queda até o valor já corrigido de R$ 44,88. Após este objetivo teremos os 
objetivos de baixa de R$ 44,17 e, mais abaixo, R$ 43,00. O stop da operação foi ajustado para um patamar mais baixo (R$ 46,07), protegendo o lucro o 
Objetivo 1 já alcançado. 
 
Um fechamento acima de R$ 46,06 pode abrir espaço para um retorno ao preço de R$ 47,22, neste caso ficando sempre atentos à linha de tendência de 
baixa de cor magenta mostrada no gráfico acima, pois ela vem agindo como resistência forte nos últimos pregões. 
 
 
 
VENDA Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo 3 Objetivo 4 Stop 

R$ 47,22 R$ 46,06 - OK R$ 44,88 R$ 44,17 R$ 43,00 R$ 46,07
 Ganho/Perda 2,46% 4,96% 6,46% 8,94% 2,44%
 
 
 
COMPRA Objetivo Stop 

R$ 46,07 R$ 47,22 Min do rompimento
 Ganho/Perda 2,50% --
 
 
 
 
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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