IBOV – ÍNDICE BOVESPA
DIÁRIO – 15/08/2011
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.

A semana passada começou com um “quase” circuit brake (paralisação da bolsa por causa de uma queda de 10%), quando, na segunda-feira, vimos o
índice despencar à –9,7% antes de fechar em –8,1%. A partir de então, o pessimismo deu lugar a uma onda compradora que fez com que a semana
passada ainda fechasse 1% acima da semana anterior.
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Para esta semana temos o inevitável teste dos 53.500 pontos (rodeado de resistência e linhas de tendência). Um fechamento do IBOV acima deste
patamar já nesta segunda-feira deve dar força para uma pequena alta até os 55.350 pontos. Se a segunda-feira for de baixa, podemos ver o índice
retroceder até os 52.350 pontos. Embora os índices mundiais pareçam mais “atraentes” nesta semana, nada foi resolvido e os mercados continuarão a
mercê de pessimismos isolados. Como já foi demonstrado que os investidores estão dispostos a provocar oscilações bruscas nas bolsas, ainda recomendo
cautela.
Delimitei duas operações curtas (e arriscadas) para esta semana, uma de compra e outra de venda, com atenção à entrada, que deve ser feita próxima ao
fechamento do dia. Repito que são operações mais arriscadas, devido à alta volatilidade do mercado neste momento.

COMPRA

Objetivo

53.900
(fechamento)

Stop
55.350

52.350

2,69%

-2,88%

Ganho/Perda

VENDA
52.895
(fechamento)

Objetivo

Stop
52.250

53.750

1,22%

-1,62%

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.

Analista Técnico
Carlos Felipe Pinto Martins, CNPI-t
trader@tradergrafico.com.br
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