OGXP3 – OGX PETRÓLEO ON
DIÁRIO – 08/04/2013
Bem-vindos ao relatório semanal de análise técnica de início de cobertura de OGXP3, ação da OGX Petróleo.
Vamos utilizar o fibonacci, Acumulaçao Estatística (21), candlesticks e linhas de tendência para fazer nossas projeções.

E mais uma vez a OGXP3 atingiu mínima histórica na última semana, em R$ 1,64, muito próxima da projeção de R$ 1,60 mapeada em nosso fibonacci.
O próximo suporte é de R$ 1,28, seguido pelo R$ 0,95. Mas é importante notar que a projeção de 200% do fibonacci (ou projeção da figura “retângulo”)
aponta para um valor negativo de R$ -0,11, que até deixa o gráfico sem lógica, largando a linha no meio da tela. A razão para isto ocorrer – do ponto de
vista técnico – é simples: O que os gráficos estão captando é que muitos investidores estão vendendo suas posições por acreditarem que a ação não
possui valor real calculável, ou seja, que não há como projetar números futuros para ela. Isto é diferente de prever que a empresa vai quebrar, o que não é
função de nenhum gráfico, uma vez que nenhum fundamento da empresa está sendo analisado aqui. Concluindo, quero ressaltar que a nossa análise
aponta “apenas” até R$ 0,95, qualquer projeção abaixo disso só será possível se este patamar realmente for atingido.
Relatório liberado em 08/04/2013 no endereço http://www.unibroker.com.br, menu Relatórios > OGX.

Página 1 de 2

Resistências: R$ 2,01 / 2,26 / 2,66 / 3,06 / 3,31 / 3,72 / 4,05. Suportes: R$ 1,60 / 1,28 / 0,95.

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

Relatório liberado em 08/04/2013 no endereço http://www.unibroker.com.br, menu Relatórios > OGX.

Página 2 de 2

