IBOV – ÍNDICE BOVESPA
DIÁRIO – 08/04/2013
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 está fora do triângulo diário, portanto temos muitas novas projeções para ele. Em primeiro lugar podemos observar que a mínima da última
sexta-feira, da semana e do ano, em 53.794 pontos (quase 10 mil pontos abaixo da máxima do ano), tocou na linha de baixo (azul) do canal de baixa que
vem delineando os passos do IBOV desde o primeiro dia útil de 2013. Todas as outras vezes em que isto ocorreu o preço subiu e foi em busca da linha
superior do mesmo canal (verde – também utilizada para marcar o triângulo diário), mas desta vez temos a linha vermelha do triângulo no meio do
caminho, o que prenuncia uma semana muito mais volátil do que a média deste ano. Das projeções mais próximas podemos destacar que um rompimento
para cima da linha vermelha (55.600) marca uma alta até a linha verde (57.000) do triângulo; e um rompimento para baixo da primeira linha azul
(53.800) pode levar o IBOV a cair até a segunda linha azul (50.000), neste caso abrindo uma extensão do canal de baixa atual.
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Resistências: 55.125 / 55.600 / 56.345 / 57.000 / 58.000. Suportes: 54.415 / 54.000 / 53.300 / 52.700 / 52.130 / 51.000 / 50.000 / 47.383

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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