PETR4 – PETROBRAS PN
DIÁRIO – 11/07/2011
Bem-vindos ao relatório semanal de análise técnica de PETR4, ação preferencial da Petrobras.
Vamos utilizar o fibonacci e linhas de tendência para fazer nossas projeções.

Após testar sua máxima das últimas semanas ao ultrapassar para cima por alguns minutos o R$ 23,94, vimos uma queda da PETR4 de volta ao patamar
de 23,44. Voltando a brigar com uma LTB pouco inclinada que teve início em 18/Maio.
Da mesma forma que ocorre no IBOV, o estudo Super Day-Trade – Opções (3, 3) parece estar traduzindo bem o momento atual deste mercado e o estou
utilizando como base de comparação. Atualmente o estudo está vendido. Da mesma forma, nos últimos 3 dias do gráfico acima podemos ver uma
Relatório liberado em 11/07/2011 no endereço http://www.unibroker.com.br, menu Relatórios > Petrobras.
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formação muito parecida com um Bebê Abandonado de baixa, se ignorarmos as máximas e mínimas, ou seja, utilizando apenas abertura e fechamento.
Uma figura conhecida como Estrela da Noite, salvo algumas particularidades na tendência prévia, esta figura significa uma baixa à frente, o que indica
que este papel pode testar novamente o preço de R$ 22,85. O triângulo bem montado no gráfico de 60 minutos (mostrado abaixo) prestes a romper para
baixo também indica que uma abertura com baixa nesta segunda-feira deve ser seguida de um teste deste patamar de preço (R$ 22,94).

COMPRA

Objetivo 1

R$ 24,65

Objetivo 2
R$ 24,92

R$ 25,14

R$ 24,31

1,10%

1,99%

-1,38%

Ganho/Perda
VENDA
R$ 22,82

Stop

Objetivo

Stop
R$ 21,88

23,51

4,12%

-3,02%

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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