VALE5 – VALE PNA N1
DIÁRIO – 06/06/2011
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.

A VALE5 continua colada em sua Linha de Tendência de Baixa (LTB) mais forte (cor magenta no gráfico). Isso quer dizer que um rompimento forte
dessa linha para cima fará com que os preços testem rapidamente o patamar de R$ 45,16, que, uma vez rompido, abre espaço para o teste do nosso sinal
de compra forte em R$ 45,69. O fato de o estudo Super Swing-Trade (11) ainda estar comprado nos mantém com maiores possibilidades de alta.
Lembrando que a VALE5 é muito fiel ao estudo de Candlesticks 3 em 1, que não dá nenhum sinal a quase dois meses, portanto, vamos prestar atenção a
este sinal nesta semana, pois pode apontar alguma definição de preço.
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Por outro lado, se os preços caírem se distanciando da LTB, seu próximo suporte é R$ 43,44, que, se rompido, abre espaço para uma venda forte até R$
41,19.

COMPRA

Objetivo
R$ 45,69

Ganho/Perda

VENDA

Stop

R$ 46,87

R$ 44,71

2,58%

-2,14%

Objetivo 1
R$ 43,44

Ganho/Perda

Objetivo 2

Stop

R$ 41,72

R$ 41,19

R$ 44,29

3,96%

5,18%

-1,96%

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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