OGXP3 – OGX PETRÓLEO ON
DIÁRIO – 21/11/2011
Bem-vindos ao relatório semanal de análise técnica de início de cobertura de OGXP3, ação da OGX Petróleo.
Vamos utilizar o fibonacci, candlesticks e linhas de tendência para fazer nossas projeções.

Neste primeiro relatório de OGXP3 vou fazer um pequeno retrospecto dos sinais vistos para este papel nos últimos 3 meses. No final de Agosto vimos
um sinal de compra no rompimento de um triângulo forte (nível 2) quando o papel ainda estava na casa dos R$ 11. Após uma pequena evolução o papel
perdeu força e, embora tenha continuado na alta, o objetivo passou a ser a linha de tendência de prolongamento do triângulo e não mais a sua projeção.
Patinando até o final de Setembro, vimos novamente um rompimento de triângulo, desta vez de venda e menor, nível 0, com objetivo em R$ 10. Após
cair até R$ 10,25 o papel inicia uma recuperação (marcada pelo sinal de compra no estudo Super Contagem no gráfico) e monta já no final de Outubro
um Ombro-Cabeça-Ombro (OCO) invertido, com objetivo de alta em torno de R$ 15. Ao mesmo tempo, a OGXP3 rompeu no longo prazo um grande
triângulo nível 4 de projeção R$ 16,54.
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Após atingir a projeção do OCO invertido nos dias 27 e 28 de Outubro (quando atingiu R$ 15,10), o papel perdeu força compradora, o que é normal após
um rally rápido de alta. Nem de longe isto fez com que a projeção de alta de longo prazo fosse perdida, mas apontou o que chamo de Tri Working, ou
seja, os preços voltam até próximo da linha de tendência do triângulo antes de arrancar em definitivo para a projeção final. Neste mesmo raciocínio
pudemos ver na semana passada a rompimento para baixo de outro pequeno triângulo, desta vez com projeção de queda curta até R$ 12,23. Cumprindose esta projeção, devemos ver uma retomada da alta rumo aos R$ 16,54. Caso os preços subam esta semana e rompam os R$ 14,50 teremos a projeção de
baixa desmontada e trabalharemos apenas com a projeção de alta já mencionada.
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