PETR4 – PETROBRAS PN
DIÁRIO – 18/04/2011
Bem-vindos ao relatório semanal de análise técnica de PETR4, ação preferencial da Petrobras.
Vamos utilizar o Super Swing-Trade, fibonacci e linhas de tendência para fazer nossas projeções.

Na semana passada criamos uma projeção de queda até R$ 25,96 passando por 27,04 na venda. O gráfico seguiu perfeitamente o que foi projetado, com
o fechamento de 14/04 em 25,98. Desta forma, o que vimos no pregão de sexta-feira foi um sinal de compra marcado pelo “quique” dos preços no
suporte de R$ 25,96. O mesmo sinal de compra foi visto no estudo Super Swing-Trade (2), que também estamos utilizando em nossa análise.
Esta compra iniciada na sexta-feira, 15/04/2011, tem uma projeção inicial na resistência de R$ 27,04, que se ultrapassada deve buscar primeiro 27,38 e
depois 27,72. O stop desta operação fica pouco abaixo da mínima de sexta-feira, em R$ 26,04.
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Caso durante a semana as previsões de alta não se confirmem e tenhamos um rompimento do suporte de R$ 25,96 com um fechamento diário, teremos
uma previsão de queda até R$ 24,88, onde o stop da venda ficará na máxima do dia do rompimento.

COMPRA

Objetivo 1

R$ 26,50

Objetivo 2

R$ 25,96

Stop

R$ 27,04

R$ 27,38

R$ 27,72

R$ 26,04

2,04%

3,32%

4,60%

-1,74%

Ganho/Perda

VENDA

Objetivo 3

Objetivo

Stop
R$ 24,88

Max rompimento

4,16%

--

Ganho/Perda

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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