PETR4 – PETROBRAS PN
DIÁRIO – 11/03/2013
Bem-vindos ao relatório semanal de análise técnica de PETR4, ação preferencial da Petrobras.
Vamos utilizar o fibonacci, canal donchian e linhas de tendência para fazer nossas projeções.

A PETR4 fez um movimento de alta muito forte na última quarta-feira, que continuou na quinta-feira e chegou a R$ 19,58 (quase 20% de alta em dois
dias). Mas algo tão forte assim sempre gera um movimento de correção, que foi o que vimos na sexta-feira. Como ela deixou um GAP para ser fechado
nos R$ 16,76 e montou uma Harami ou “Mulher Grávida” no último pregão, temos uma sugestão de correções de preço formada. Como ela também se
colocou dentro de uma área densa de triângulo, essa correção pode ser mais lenta, pois o suporte de R$ 17,61 ganhou muita força. O fato de ela ter
fechado a semana abaixo dos R$ 18,66 também sugere que o patamar de preços atual pode ser mantido por algum tempo, além de termos visto um
bonito Tri Working dentro de seu gráfico semanal (que desmontou a projeção de R$ 9,66, mas não a de R$ 13,83). Ou seja, ela parece estar seguindo
para uma acomodação na casa dos R$ 17.
Resistências: R$ 18,66 / 19,31 / 19,71 / 20,36. Suportes: R$ 18,32 / 18,01 / 17,94 / 17,61 / 16,96 / 16,69 / 16,44 / 15,92 / 13,83
Relatório liberado em 11/03/2013 no endereço http://www.unibroker.com.br, menu Relatórios > Petrobras.
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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
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