IBOV – ÍNDICE BOVESPA
DIÁRIO – 19/12/2011
Bem-vindos ao relatório semanal de análise técnica do Ibovespa.
Vamos utilizar nesta análise o estudo Super Vira-Mão e Super MMS, linhas de tendência e fibonacci para fazer nossas projeções.

Dizem que uma imagem vale mais do que mil palavras. Olhando a imagem acima o que você vê? O IBOV precisava entrar na região dos 60 mil pontos
para termos um ponto de compra, conforme o meu relatório da semana passada. Mas em vez disso o IBOV acabou perdendo a base de sustentação do
triângulo diário mostrado acima. Isso quer dizer que estamos com projeção de baixa aberta até 51 mil pontos. E se olharmos o gráfico semanal abaixo
podemos ver também um topo duplo recente que aponta para projeção de baixa semelhante, além do sinal de venda da Super MMS semanal, que não
indica queda, mas sim interrupção de posição comprada.
Ou seja, ou o IBOV sobe nesta segunda e nos devolve o benefício da dúvida (entrando de volta no triângulo) sobre a alta acima dos 60 mil pontos, ou
vamos acompanhar uma projeção baixista nas próximas semanas (neste caso o próximo ponto de compra ficará mais baixo).
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Quando na semana passada eu escrevi “acredito que uma queda ainda seja vista antes desse movimento (de alta) começar, por isso, não adiante o sinal
de compra” eu tinha sinais de que ainda havia fraqueza nos preços. Agora que finalizamos o segundo sinal de compra da Super MMS 14, 8, nos resta
esperar pelo terceiro e definitivo sinal que deverá jogar a bolsa em um patamar alto novamente. Isto é uma análise que faço baseado nos dados da crise
de 2008 que é bastante, eu diria, sutil, mas que de forma alguma eu posso negligenciar.
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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.
Analista Técnico
Carlos Felipe Pinto Martins, CNPI-t
trader@tradergrafico.com.br
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