VALE5 – VALE PNA N1
DIÁRIO – 27/06/2011
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.

Como eu já vinha alertando há várias semanas, qualquer nova compra no indicador “Candlestick – 3 em 1” para a VALE5 deveria ser seguida, devido ao
seu elevadíssimo percentual de acertos para este ativo nos últimos 3 anos.
Desta vez não foi diferente, como eu mostrei ao vivo no próprio Café com Ações de 20/06, quando o sinal de compra no “Candlestick – 3 em 1” tinha
acabado de ser confirmado, tivemos três definições importantes a partir dele:
Relatório liberado em 27/06/2011 no endereço http://www.unibroker.com.br, menu Relatórios > Vale.
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1) Interrompemos a venda feita no R$ 43,44 no patamar de R$ 43,30, portanto um stop com lucro, devido ao forte sinal de compra nos candles.
2) Antecipamos o rompimento da linha de tendência de baixa roxa que vinha dando o tom dos negócios a meses.
3) Entramos em uma nova operação com lucro, até aqui, de 1,85%.
Temos que ficar atentos aos patamares de R$ 44,25, R$ 44,59 e R$ 45,16, o mais importante dos três. Qualquer sinal de fraqueza neste momento pode
sinalizar uma venda. Além disso, é óbvio que uma venda no estudo “Candlestick – 3 em 1” vai nos tirar da operação em qualquer preço.

COMPRA

Objetivo
R$ 43,30

R$ 45,16

R$ 41,73

4,30%

-3,63%

Ganho/Perda

VENDA

Stop

Objetivo
--

Ganho/Perda

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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