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VALE5 – VALE PNA N1 
 

DIÁRIO – 04/07/2011 
 
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. 
 

 
 
Acredito que este relatório deva ratificar a eficácia do indicador “Candlestick – 3 em 1” para a VALE5. Desde a sua compra o papel subiu 7,7% em 8 
pregões seguidos. 
 
Embora tenhamos sinais de sobra para acreditar em mais altas na VALE5, temo que sua alta tenha atingido grande parte do movimento esperado. Meu 
sinal de venda era nos R$ 45,16, mas como ela pulou este preço por causa da notícia da recompra das suas ações, acredito que a grande maioria das 
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pessoas não teve coragem de vendê-la na abertura de sexta-feira. O procedimento correto, nestes casos, é subir o Stop para o objetivo recomendado (R$ 
45,16) e deixar o papel subir. 
 
Para cima temos a resistência de R$ 47,94, mas ao mesmo tempo, podemos vê-la testar uma linha pontilhada vermelha, que é uma linha de tendência de 
alta antiga. Esta linha deve ser respeitada, até por causa do feriado em Nova York de segunda-feira, e só teremos noção com certeza da continuidade 
desta alta a partir de terça-feira.  
 
Não recomendo venda a descoberto neste papel agora. Suportes em R$ 46,22, R$ 45,16 e R$ 44,51. 
 
 
COMPRA Objetivo 1 Objetivo 2 Stop 

R$ 43,30 OK R$ 45,16 OK R$ 47,94 R$ 45,16
 Ganho/Perda 4,30% 10,72% +4,30%
 
 
 
VENDA Objetivo  Stop 

-- -- --
 Ganho/Perda -- --
 
 
 
 
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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