BBAS3 – BRASIL ON NM
DIÁRIO – 16/09/2013
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.

A BBAS3 pagou juros sobre capital próprio na última semana, o que fez com que os seus gráficos, suportes e resistências fossem ajustados em
aproximadamente R$ 0,30 para baixo. Após romper a linha de pescoço (vermelha pontilhada) do Ombro-Cabeça-Ombro Invertido (OCOI) do gráfico
diário o papel marcou a máxima de R$ 24,57 (área densa de triângulo semanal), que passa a ser uma forte resistência, e fez, logo em seguida, um pull
back de volta à linha de pescoço. Sua projeção de alta final está agora na região de R$ 25,50 (que precisa do rompimento para cima dos R$ 24,57 para se
confirmar), mas pela nova formação do gráfico há força para chegar ate os R$ 26,63 caso os R$ 25,50 sejam mesmo atingidos. Como suporte forte ficam
os R$ 23,30, que não podem ser perdidos para que o sinal de alta se mantenha.
Resistências: R$ 24,57 / 25,36 / 25,50 / 25,84 / 26,63. Suportes: R$ 23,78 / 23,30 / 22,51.
Relatório liberado em 16/09/2013 no endereço http://www.unibroker.com.br, menu Relatórios > Banco do Brasil.
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COMPRA

Objetivo

Stop

VENDA

Objetivo

Stop

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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