IBOV – ÍNDICE BOVESPA
DIÁRIO – 18/03/2013
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 perdeu os 58.000 pontos em meados da semana passada, quando além do suporte foi perdida também a linha de tendência do fibonacci fan, que
acabou criando as condições para o aparecimento de um novo triângulo, grande, com projeções vigorosas tanto na alta como na baixa. Cabe aqui uma
interpretação sobre o que normalmente ocorre em triângulos, neles há um ponto ótimo de rompimento, próximo de 75% da extensão horizontal da figura.
No caso deste triângulo diário do IBOV, o ponto ótimo de rompimento será em 1º de Abril, ou bem próximo a esta data. Caso isto realmente ocorra a
projeção de alta ou baixa (63.800 / 47.380) fica mais provável. No caso de termos um rompimento precoce já nesta semana, as projeções ficam menos
viáveis e um retorno no futuro aos níveis atuais é esperado. E no caso de um rompimento bem perto do vértice do triângulo (cruzamento entre as linhas
de tendência verde e vermelha) abre-se espaço para uma nova confirmação antes de usarmos qualquer projeção. Ou seja, são projeções de grandes
proporções com interpretações também vastas, de certo é que mesmo antes das grandes projeções ficaremos dentro da faixa de 55.500 a 58.000 pontos.
Relatório liberado em 18/03/2013 no endereço http://www.unibroker.com.br, menu Relatórios > Ibovespa.
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Resistências: 57.000 / 58.000 / 58.800 / 59.250 / 60.000 / 60.700 / 61.100 / 61.800. Suportes: 56.200 / 55.800 / 55.125

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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