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IBOV – ÍNDICE BOVESPA 
 

DIÁRIO – 24/09/2012 
 
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 vem nos últimos meses buscando níveis cada vez mais altos, sugerindo que a tendência de alta é a mais provável nas próximas semanas, mas eu 
gostaria de chamar a atenção para o Gráfico Intraday de 90 minutos do índice. Neste gráfico podemos ver linhas de tendência de fibonacci (traçadas por 
algoritmo de Auto Análise) que são sempre muito respeitadas pelo índice. Na semana passada eu projetei uma volta até os 61.250 e nós realmente vimos 
uma volta até os 61.320, exatamente sobre uma linha de tendência de fibonacci de 90 min. Parece muito claro que um fechamento diário abaixo de 
61.500 pontos pode levar o IBOV de volta à casa dos 60.000, enquanto uma retomada da alta agora seria vigorosa e levaria a um novo teste na forte 
resistência de 63.400 pontos. Boa semana para especulações, pois no cenário negativo a perda dos 60.000 abriria uma baixa grande, assim como um 
rompimento dos 63.400 traria muito otimismo e altas, as cartas estão na mesa (e os suportes e resistências escritos abaixo). 
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Resistências: 62.353 / 63.150 / 64.000 / 65.000 / 65.650 / 66.700 / 69.000. Suportes: 61.250 / 60.650 / 60.000 / 59.605 / 58.500 / 57.650 / 57.350 / 56.000 
 
 

 
 
COMPRA Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo 3 Stop 

63.450 65.000 66.000 67.500 61.800 
Ganho/Perda 2,44% 4,02% 6,38% -2,60% 
 
VENDA Objetivo 1 Objetivo 2 Stop 

59.980 59.000 57.500 61.000
Ganho/Perda 1,63% 4,13% -1,70%
 
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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