IBOV – ÍNDICE BOVESPA
DIÁRIO – 12/12/2011
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 está lutando contra a linha de tendência do seu último triângulo, em um ponto de definição importantíssimo para sabermos qual será o destino
de 2012. Enquanto a possibilidade de um teste novamente na casa dos 54 mil pontos continua viva, é possível ver um Ombro-Cabeça-Ombro Invertido
(OCOI) bem grande, levemente inclinado, com a linha de pescoço entre 61 e 62 mil pontos. Isto significa que o Ibovespa pode estar fazendo um Tri
Working no gráfico semanal. Isso mesmo, temos um triângulo no gráfico semanal do IBOV que está apontando para uma projeção de baixa até 27.000
pontos. Só que este triângulo pode ser desmontado e para isso o movimento que estamos vendo atualmente é a porta de saída.
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O que quero dizer, sendo objetivo, é que o IBOV acima de 62 mil pontos abre projeção para voltar aos 70 mil pontos. Antes disso, obviamente, ele deve
entrar na casa dos 60 mil pontos, o que já dará sinal de compra no meu entendimento (veja tabela). Mas acredito que uma queda ainda seja vista antes
desse movimento começar, por isso, não adiante o sinal de compra.
Veja algumas indicações que se repetem no gráfico acima com o final da baixa de 2008. Durante a baixa que atingiu o segundo semestre de 2008
nenhum sinal de compra foi emitido pelo estudo Super MMS Semanal 14, 8. Após este período, dois sinais fracos foram emitidos antes da arrancada de
38 até 70 mil pontos. Hoje estamos vendo algo semelhante, após muitas semanas sem sinais de compra, estamos no segundo sinal de compra seguido no
gráfico, sendo que o terceiro deve ser o definitivo, por isso, espero vigorosamente que ele ocorra.
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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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