VALE5 – VALE PNA N1
DIÁRIO – 02/05/2011
Bem-vindos ao relatório semanal de análise técnica de VALE5, ação preferencial de classe A da Vale.
Nossa análise está baseada no estudo Super Swing-Trade (11), nos padrões de Candlesticks analisados pelo estudo Candlesticks – 3 em 1 (do livro “Os
Supersinais da Análise Técnica”, Ed. Campus-Elsevier 2010, Carlos Martins) e da análise de fibonacci com linhas de tendência.

Seguindo as tendências das últimas semanas, com altas e baixas se alternando, podemos ver a criação de um triângulo no gráfico diário da Vale.
O triângulo é uma figura formada por duas linhas de tendência, uma de alta (vermelha) e outra de baixa (verde). Como elas possuem direções diferentes,
estão fadadas à colisão, o que nos gera uma projeção de movimentação dos preços.
Relatório liberado em 02/05/2011 no endereço http://www.unibroker.com.br, menu Relatórios > Vale.

Página 1 de 1

No caso do nosso gráfico, que continua brigando com a região de R$ 46,06, este triângulo possui ponto de compra em R$ 47,15 e venda em R$ 45,05
(aproximadamente). As projeções, tanto de alta quanto de baixa são longas, respectivamente R$ 50,70 e R$ 40,75, e possuem várias linhas de suporte e
resistência intermediárias.
Enquanto não tivermos uma definição em relação a este triângulo ficaremos aguardando posicionamento. No rompimento para cima o primeiro objetivo
será R$ 47,96. Já no rompimento do triângulo para baixo o primeiro objetivo será R$ 44,88 e, logo após, R$ 44,01.
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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.

Analista Técnico
Carlos Felipe Pinto Martins, CNPI-t
trader@tradergrafico.com.br

Relatório liberado em 02/05/2011 no endereço http://www.unibroker.com.br, menu Relatórios > Vale.

Página 2 de 2

