VALE5 – VALE PNA N1
DIÁRIO – 29/08/2011
Bem-vindos ao relatório semanal de análise técnica de VALE5, ação preferencial de classe A da Vale.
Nossa análise está baseada no estudo Super Day-Trade - Opções(3, 3), 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 dá indícios que fará movimentos interessantes esta semana, pois a formação de um triângulo grande, de projeções igualmente avantajadas,
está prestes a ser rompido em seu gráfico diário. Lembrando da definição conceitual de triângulos em análise técnica, são figuras que aparecem sempre
que uma indefinição toma conta do gráfico. A sua formação faz uma previsão do tamanho da próxima tendência e, assim como na PETR4, a VALE5 dá
sinais de que a próxima tendência será forte, com alta até os R$ 44 ou baixa até os R$ 32.
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É preciso, entretanto, aguardarmos o rompimento do triângulo supra plotado para termos alguma definição de lado (compra ou venda). Mas de antemão
devo alertar que pode ser para cima, tendo em vista a figura de candlesticks chamada “Envolvente de Alta” formada na última sexta-feira. Teremos mais
informações no Café com Ações no final do dia.
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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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