IBOV – ÍNDICE BOVESPA
DIÁRIO – 16/07/2012
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.

E já faz dois meses que o IBOV está na mesma faixa de preço. Já mapeei uma operação de compra e outra de venda na saída (futura) desta faixa (entre
52.200 e 57.650), mas esta semana tivemos uma nova formação no gráfico, um ombro-cabeça-ombro (OCO) com linha de pescoço sobreposta ao suporte
mapeado de 52.200 pontos. Isto significa que em caso de rompimento para baixo deste suporte teremos mais um motivo para projetar uma queda até os
49.000 pontos (projeção final em 47.000). Do lado comprado, a área densa (verde) do triângulo de baixa fica cada vez mais perto, o que significa que em
breve teremos OU mais um objeto “forçando” o gráfico para baixo OU teremos um rompimento para cima indicando o início de uma compra.
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É importante notarmos que há muita força compradora “estocada” no mercado, o que foi fartamente verificado todas as vezes que tivemos notícias
positivas do ambiente externo (Europa). Por isso, as projeções na baixa estão mais curtas do que as figuras sugerem, que a princípio seriam de quedas
entre 46.500 e 47.500 pontos (a projeção que trabalho, no caso de rompimento para baixo, é de 49.000).
Resistências: 55.300 / 57.100 / 58.500 / 59.500 / 60.000. Suportes: 54.000 / 53.470 / 53.010 / 52.350 / 51.100 / 50.300 / 49.000 / 47.577.
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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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