IBOV – ÍNDICE BOVESPA
DIÁRIO – 27/11/2011
Bem-vindos ao relatório semanal de análise técnica do Ibovespa.
Vamos utilizar nesta análise o estudo Candlesticks – 3 em 1, linhas de tendência e fibonacci para fazer nossas projeções.

O IBOV atingiu todos os nossos objetivos de baixa na semana passada, menos o último de 54.400 pontos, mas chegou muito perto a 54.500 e eu espero
que aqueles que vinham acompanhando esta operação vendidos tenham tido a chance de zerá-la com mais de 2.000 pontos de lucro. Caso ainda não
tenham zerado, o Stop foi modificado para 55.100 pontos para esta segunda (garantindo +3,74% de lucro).
Acho difícil a continuidade da baixa neste momento, pois o IBOV acabou de bater em duas projeções de preço fortes, que eram o 55.600 e o 54.500.
Podemos ver nesta semana uma retomada do volume comprador, pelo menos mantendo o IBOV de lado. Por outro lado, caso o patamar de 54.500
pontos seja perdido para baixo abrimos uma projeção de queda até os 53.600, como esta última projeção está muito próxima recomendo muita atenção
nas operações nos próximos dias.
Relatório liberado em 27/11/2011 no endereço http://www.unibroker.com.br, menu Relatórios > Ibovespa.
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COMPRA

Objetivo 1
59.930

Objetivo 2

57.240 ok

Stop

60.750

62.050

64.100

58.585

1,37%

3,54%

6,96%

-2,24%

Ganho/Perda

VENDA

Objetivo 3

Objetivo 1

Objetivo 2

Objetivo 3

Stop

56.425 ok

55.100 ok

54.400

55.100

1,42%

3,74%

4,96%

+3,74%

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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