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VALE5 – VALE PNA N1 
 

DIÁRIO – 23/01/2012 
 
Bem-vindos ao relatório semanal de análise técnica de VALE5, ação preferencial de classe A da Vale. 
 
Nossa análise está baseada no 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. 
 

 
 
A VALE5 teve uma operação de compra completa dentro da semana passada, com início e final marcado pelo estudo “Candlesticks – 3 em 1” (de 39,30 
a 41,05, ou 4,45%). Como já faz anos que eu falo deste estudo na VALE5, espero sinceramente que você tenha aproveitado esta compra. 
 
Embora eu esteja recomendando ficar de fora do papel por enquanto, é notório que acima de R$ 42,19 (em fechamento) teremos novas projeções de alta 
que atingem entre R$ 44 e R$ 50. Para todos os efeitos já há um triângulo de alta rompido em VALE5 diário e a minha postura de ficar de fora por 
enquanto é sustentada pelo sinal de venda nos candles, que eu respeito muito após 3 anos de operações de sucesso. Além de no gráfico semanal do papel 
não haver nada definido ainda. Uma possível compra mirando os R$ 48,65 só se inicia no rompimento do triângulo, hoje por volta também de R$ 42,19. 
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COMPRA Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo 3 Objetivo 4 Objetivo 5 Stop 

42,20 42,62 43,85 44,30 48,65 50,97 41,16
 Ganho/Perda 1,00 % 3,91 % 4,98 % 15,28 % 20,78 % -2,46 %
 
VENDA Objetivo  Stop 

-- -- --
 Ganho/Perda 
 
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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