IBOV – ÍNDICE BOVESPA
DIÁRIO – 04/05/2015
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 seguiu uma linha de tendência de alta do fibonacci fan durante todo o mês de abril, mas agora em maio essa linha começará a atingir diversas
resistências, começando com o próprio 56.300 pontos, já respeitado na semana retrasada. O seu gráfico mensal aponta situações contraditórias, que de
maneira irônica têm se complementado nos últimos meses. Uma projeção de baixa visando os 39.000 pontos (em um triângulo mensal nível 1) foi
iniciada exatamente dois anos atrás (quando o mês de maio abria também ao redor de 56.000 pontos). Nesse meio tempo vimos o IBOV fazer um Tri
Working gerando um novo triângulo mensal (nível 0) de alta com projeção em 61.600 pontos, que foi atingido (e que também era a área densa do
primeiro triângulo nível 1) sem desmontar a primeira projeção de baixa. O que ocorre agora é que, novamente, estamos prestes a testar a área densa do
triângulo mensal de nível 1, cujo lado mais forte é o de cima, ao redor de 60.000 pontos. Essa linha de tendência que criou a área densa com resistência
atual em 60.000 pontos é testada (mas não rompida) desde novembro/2010, o que me leva a crer que haverá grandes dificuldades para que o IBOV
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consiga passar acima deste patamar de preço. Mas se passar, um novo horizonte se abre, talvez apontando para 70.000 pontos novamente. Se não passar,
entretanto, é esperado “mais do mesmo” por um bom tempo. A velocidade com que o IBOV deve testar os 60.000 não está clara, ele pode demorar uma
semana ou três meses nessa região.
Resistências: 56.300 / 57.000 / 58.500 / 60.000 / 62.300 / 64.100. Suportes: 55.500 / 54.700 / 54.150 / 53.625 / 52.540 / 52.000

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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