IBOV – ÍNDICE BOVESPA
DIÁRIO – 22/08/2011
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.

Na semana passada tivemos a compra e a venda do nosso relatório disparadas. A compra não deu certo, pegando o Stop, já a venda se confirmou
atingindo o objetivo. Ambas as operações já estão encerradas hoje, o que mostra como a volatilidade ainda está alta.
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Por causa do stop que tomamos no sinal comprado (por pouco não atingiu o objetivo com lucro e também por pouco atingiu o stop) redesenhei meu fibo
para melhor ajustá-lo à nova realidade do gráfico. Deste novo ponto de vista teremos nova compra acima de 55.075 pontos e nova venda abaixo de
52.200. Os objetivos e stops novos encontram-se nas tabelas abaixo.
O momento ainda é de incertezas mundo afora, o que vai continuar deixando nosso mercado bem volátil com sobes e desces bruscos. É um mercado
arriscado para quem gosta de fazer position (comprar e segurar ações), pois é possível que uma queda forte jogue o retorno das aplicações para o futuro,
por outro lado é um mercado atraente para operações de curtíssimo prazo, como day-trade.

COMPRA

Objetivo
55.075

Stop
57.850

53.350

5,04%

-3,13%

Ganho/Perda

VENDA

Objetivo
52.200

Stop
50.600

53.650

3,07%

-2,78%

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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