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VALE5 – VALE PNA N1 
 

DIÁRIO – 08/08/2011 
 
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 (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 deve sofrer com o rebaixamento da nota de risco americana. Ela tem a China como principal cliente e a China é o maior detentor de títulos 
americanos. Se a China tiver queda em divisas a VALE5 aumenta de risco e o seu papel cai. Como o Brasil também tem esses títulos e a VALE é 
brasileira, então o seu valor também tende a cair. Podemos ver essas pressões pessimistas precificadas no gráfico acima, onde cada dia de negociação 
chega a romper 3, às vezes até 4 suportes. Não vejo sinais de fundo nos últimos dias, o que pode gerar novas mínimas nesta semana. É mais um papel 
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que entra para a lista de reavaliações, neste caso, fica aqui um viés para o envio de mais um relatório extraordinário durante a semana, caso alguma 
definição seja montada. 
 
Sobre a nossa venda que vinha sendo carregada, ela foi encerrada logo no começo da semana passada, quando o valor de R$ 44,77 que eu tanto falei nas 
últimas semanas finalmente foi atingido (e largamente ultrapassado), desta forma estamos de fora de VALE5 neste momento. 
 
 
COMPRA Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo 3 Stop 

R$ 47,94 R$ 49,66 R$ 50,72 R$ 52,44 R$ 46,22
 Ganho/Perda 3,59% 5,80% 9,39% -3,59%
 
 
 
VENDA Objetivo 1 Objetivo 2 Stop 

R$ 45,86 OK R$ 45,53 OK R$ 44,77 OK Operação encerrada
 Ganho/Perda 0,72% 2,38%
 
 
 
 
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 
 


