IBOV – ÍNDICE BOVESPA
DIÁRIO – 16/01/2012
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.

O IBOV foi até nosso ponto de compra na última quarta-feira, mas fez uma figura de indefinição e dúvida na quinta-feira e voltou até o vértice do
triângulo de alta na sexta-feira. Uma indefinição causada pelo rebaixamento dos ratings de vários países da União Européia, inclusive com os títulos de
Portugal sendo rebaixados a “lixo” ou junk. Um duro golpe na confiança dos mercados, que está bem tímida nos últimos meses.
Mas vamos ser pragmáticos, quem matém o sistema girando são os bancos e o BCE (banco central europeu) fez no mês passado o que os americanos
fizeram a alguns meses, emitiu moeda (aproximadamente 1,5 trilhão de euros) para comprar os problemas e enterrar o esqueleto da crise bem fundo. E
distribuiu o dinheiro para que os bancos comprem os títulos soberanos e acalmem os mercados. Parece que vai funcionar, mas a Standard & Poor's não
ajudou com o rebaixamento dos ratings na última sexta-feira 13.
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Acredito podemos ver um “respiro” das cotações por mais algum tempo até que a situação mundial seja um pouco menos frágil. Do ponto de vista da
nossa operação, continuamos comprados enquanto acima de 58.585, já que na semana passada tivemos a cotação mais alta dos últimos seis meses no
IBOV aos 60.503.
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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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