BBAS3 – BRASIL ON NM
DIÁRIO – 02/09/2013
Bem-vindos ao relatório semanal de análise técnica de BBAS3, ação ordinária do Banco do Brasil.
Nossa análise está baseada no estudo Acumulação Estatística + 3 Candlesticks (do livro “Os Supersinais da Análise Técnica”, Ed. Campus-Elsevier
2010, Carlos Martins) e da análise de fibonacci com linhas de tendência, triângulo e ombro-cabeça-combro.

Começamos hoje nossa cobertura em BBAS3. Neste primeiro relatório faremos uma observação dos últimos sinais da ação e também de sua projeção
atual. Pelo gráfico semanal podemos observar que na primeira semana de Junho/2013 tivemos um sinal de venda em R$ 22,60 via triângulo com objetivo
de baixa em R$ 19,60 (-13,2%), objetivo este que foi atingido em apenas duas semanas. Após o mês volátil de Julho tivemos um Agosto bastante
positivo para a ação, mas que a aproximou da área densa do triângulo de baixa semanal já cumprido (forte resistência). No gráfico diário podemos
observar um sinal de compra em 28/Agosto, também em triângulo, com objetivo curto em R$ 23,61, o que coincide com a área densa semanal logo
acima. Neste contexto, podemos esperar que a ação suba mais um pouco e depois corrija devido às fortes resistências encontradas nessa região.
Resistências: R$ 23,42 / 23,61 / 23,87 / 24,15 / 24,60. Suportes: R$ 22,97 / 22,69 / 22,24 / 21,88 / 21,51.
Relatório liberado em 02/09/2013 no endereço http://www.unibroker.com.br, menu Relatórios > Banco do Brasil.
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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.
Analista Técnico
Carlos Felipe Pinto Martins, CNPI-t
trader@tradergrafico.com.br
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