IBOV – ÍNDICE BOVESPA
DIÁRIO – 02/01/2013
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 terminou 2012 com uma valorização de 7,4% sobre 2011, para um ano cheio de pessimismos e de economia fraca foi um bom desempenho.
Para 2013 vamos começar olhando o gráfico semanal (pois o diário está em aberto no curto prazo entre 61.800 e 59.250, sem sinais). Podemos ver dois
triângulos semanais rompidos para cima na última semana de dezembro/2012, isso abre espaço para projeções (mais longas) até os testes dos topos
históricos na casa dos setenta mil pontos. As projeções iniciais estão entre 74.000 e 75.400 pontos, mas para isso é preciso romper a forte resistência dos
62.800 pontos. Uma vez realizadas, as projeções de alta abrem espaço para mais uma projeção, desta vez de um ombro-cabeça-ombro invertido (OCOI)
que será rompido acima dos 69.000 pontos e que projeta máxima perto dos 90.000 pontos. Estamos falando de projeções longas, de alguns meses, talvez
até para 2014, mas é bom começarmos o ano com estas perspectivas em mente. O lado pessimista de baixa só ganhará força abaixo dos 57.000 pontos.
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Resistências: 61.800 / 62.700 / 63.400. Suportes: 60.8000 / 60.000 / 59.250 / 58.500 / 57.650 / 56.650 / 55.100 / 54.000 / 52.700

COMPRA

Objetivo

Stop

VENDA

Objetivo

Stop

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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