VALE5 – VALE PNA N1
DIÁRIO – 01/08/2011
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 (8), 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.

Na última semana, mais precisamente na última sexta-feira, a VALE5 bateu no nosso objetivo conservador que tinha como meta encerrar a operação
vendida com lucro, devido à nítida indefinição na qual o papel entrou após o anúncio de recompra de ações feito pela empresa.
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Ao mesmo tempo, para todos aqueles que continuam acreditando na operação vendida, tivemos o rompimento do triângulo que projeta a queda dos
preços até R$ 44,70. Vale lembrar que há um GAP grande no gráfico que só fecha em R$ 44,77, o que motivou a minha venda da VALE5. Vamos
aguardar a movimentação dos preços nesta semana, aguardando para que o objetivo 2 de R$ 44,77 seja atingido.

COMPRA

Objetivo 1
R$ 47,94

Ganho/Perda

VENDA

Ganho/Perda

Objetivo 3

Stop

R$ 49,66

R$ 50,72

R$ 52,44

R$ 46,22

3,59%

5,80%

9,39%

-3,59%

Objetivo 1
R$ 45,86 OK

Objetivo 2

Objetivo 2

Stop

R$ 45,53 OK

R$ 44,77

R$ 46,85

0,72%

0,72%

-2,18%

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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