IBOV – ÍNDICE BOVESPA
DIÁRIO – 08/08/2011
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.

Depois da semana mais pessimista desde 2008, é possível fazer uma série de leituras do Ibovespa.
A primeira é gráfica, podemos observar uma figura chamada “Dragon Fly” montada com o candle da última sexta-feira. Esta figura é de alta e projetaria
uma semana menos tensa. Porém, outra leitura nos diz que não podemos ignorar o rebaixamento da nota de crédito americana ocorrido na última sextafeira após o encerramento do pregão.
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Passei o final de semana estudando o assunto e percebo que este rebaixamento não é trivial e que o mercado até já o vinha precificando desde o começo
de 2011, mas que isso não tira o stress deste fato histórico, que entre outras coisas deveria deixar mais difícil para o governo dos EUA encontrar novos
investidores.
A China já emitiu um comunicado oficial mandando os americanos apertar o cinto e dizendo que eles já não podem mais fazer o que faziam no passado.
Dentre os analistas de várias instituições financeiras mundo afora, há uma mescla de decepção e conformismo. E o próprio governo americano, após
dizer que a agência de risco S&P havia errado na conta em 2 trilhões de dólares na sexta-feira, voltou atrás e agora diz que precisa se esforçar mais para
reduzir o seu déficit (grande vilão por trás deste corte de nota).
Traduzindo em bolsa, a volatilidade e o nervosismo devem ser altos nesta segunda-feira, a tendência de baixa só acaba depois que o IBOV romper as
LTBs (Linhas de Tendência de Baixa) para cima.
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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.
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