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PETR4 – PETROBRAS PN 
 

DIÁRIO – 25/07/2011 
 
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. 
 

 
 
A PETR4 está vendida pela nossa análise da semana passada, porém, temos uma situação delicada agora no papel. O estudo Super Day-Trade Opções, 
que foi adaptado por mim aos gráficos diários aqui analisados, está dando compra ao mesmo tempo em que o papel ainda não cruzou a linha de 
tendência de baixa que confirma esta posição. 
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Isto significa que recomendo cautela. Aos que estão vendidos, o stop é em R$ 23,51, que será acionado caso o ambiente otimista continue operando 
nesta semana. Tenho receio que, se a PETR4 não subir acima de R$ 23,51, tenhamos uma nova queda muito mais forte que a anterior. Isto porque 
existem muitas perspectivas positivas para o papel a partir de agora e deveríamos estar de frente com o início da a sua recuperação na bolsa. 
 
Um pequeno dado fundamentalista cabe aqui neste relatório. Em 2008, quando o preço da PETR4 na bolsa ficou abaixo do seu valor patrimonial contábil 
(na época em torno de R$ 16), tivemos uma força compradora avassaladora levando o papel de volta para o patamar que ele se encontra até hoje. Hoje o 
valor patrimonial de PETR4 é de R4 24,16, e faz algum tempo já que a estatal encontra-se abaixo disso. Este cenário é pior que o cenário do auge da 
crise em 2008, por isso, recomendo cautela aos investidores. Meu viés para este papel é de alta, aguardando confirmação. Diante disso, também reduzo o 
objetivo de ganho da operação atual para R$ 22,43, tentando aproveitar um repique de baixa para encerrar nossa venda com lucro. 
 
 
COMPRA Objetivo 1 Objetivo 2 Stop 

R$ 24,65 R$ 24,92 R$ 25,14 R$ 24,31
 Ganho/Perda 1,10% 1,99% -1,38%
 
VENDA Objetivo  Stop 

R$ 22,82 OK R$ 22,43 23,51
 Ganho/Perda 1,71% -3,02%
 
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. 
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