PETR4 – PETROBRAS PN
DIÁRIO – 09/01/2012
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 simetria perfeita de PETR4 está um pouco assustadora (para os comprados) no meu ponto de vista. Devo explicar o porque. É possível (mas não
comum) que figuras de Ombro-Cabeça-Ombro (OCO) apresentem dois ombros de cada lado do topo maior chamado de “cabeça”. Esta formação é um
pouco mais rara, mas não desmonta a figura de reversão, pelo contrário, só a fortalece. A função Auto-Análise do Trader Gráfico (que desenha os
triângulos, OCOs e fibonaccis das minhas análises) não está programada para identificar este tipo de formação, mas olhando para o gráfico não é difícil
enxergá-la.
Note como antes do primeiro ombro de 14/11/11 há um topo mais alto, um outro ombro maior que o desenhado na figura, embora bem menor que a
cabeça da figura. Note também que o ombro mais recente é levemente mais alto que o ombro do dia 14/11. E note como parece que na última semana
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tivemos um segundo ombro também do lado direito da figura (os do lado esquerdo são os de Novembro de 2011). Para aumentar as simetrias, note como
este segundo ombro também é levemente mais alto que o primeiro ombro do início de Novembro. Por fim, a enorme resistência de R$ 22,52 bem acima
do último fechamento não sugere que a alta seja o caminho mais fácil e, assim, corrobora que a formação deste OCO de ombros duplos esteja ocorrendo.
Figuras a parte, preço de venda apenas abaixo de R$ 21,00, portanto, nesta semana atenção máxima a este gráfico. Acima de R$ 23,24 eu entendo que
esta teoria do OCO é sepultada.
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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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