IBOV – ÍNDICE BOVESPA
DIÁRIO – 11/07/2011
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.

A queda da última semana nos tirou da compra no IBOV e o rompimento simultâneo do suporte de 62.150 e da Linha de Tendência de Baixa (LTB) azul
clara que vinha desde de 05/Abril dá um tom mais pessimista aos próximos pregões.
Ficaremos de fora dos próximos 1.200 pontos de baixa, caso ocorram, entrando em nova venda abaixo de 60.300 pontos. Novas compras se concretizam
acima de 63.900.
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Dentro do grande espaço atual entre 63.900 e 60.300 é possível fazer tiros curtos entre os suportes e resistências, ou seja, uma venda no patamar atual
teria o objetivo de 60.350 pontos e Stop em 62.150. Já uma compra curta repetiria a última operação, de 62.150 até 63.300, com Stop no 61.500.
Troquei o estudo de acompanhamento do IBOV para o Super Day-Trade – Opções (3, 3). Óbvio que o nome do estudo não encaixa em nada com o
gráfico diário do IBOV, porém o seu cálculo parece se encaixar muito bem no momento atual deste mercado. Como o seu nome de batismo não invalida
a sua matemática, nas próximas semanas utilizarei este estudo como principal parâmetro de comparação às minhas análises de preço.

COMPRA

Objetivo
63.900

Stop
65.150

63.300

1,96%

-0,94%

Ganho/Perda

VENDA

Objetivo 1
60.300

Objetivo 2

Objetivo 3

Stop

58.500

57.350

55.500

62.150

2,99%

4,89%

7,96%

-3,07%

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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