VALE5 – VALE PNA N1
DIÁRIO – 17/10/2011
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.

Acabamos de encerrar um sinal de compra muito bem sucedido em VALE5 (mais de 5% em apenas 5 dias), porém, isto não significa que o papel vai
parar de subir, mas que estamos em uma região de forte resistência. Vimos na última sexta-feira que o preço de R$ 41,36, que coincidia com o
cruzamento de uma linha de tendência com uma linha horizontal (pelas minhas teorias um ponto de atração de preços), foi atingido e respeitado. Ao
mesmo tempo já podemos começar a enxergar um triângulo enorme que se forma no diário entre R$ 37 e R$ 44 (além de um grande Ombro-CabeçaRelatório liberado em 17/10/2011 no endereço http://www.unibroker.com.br, menu Relatórios > Vale.
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Ombro invertido que aponta para uma grande alta, se confirmado). As projeções (tanto para cima como para baixo) serão enormes, o que abre a
possibilidade de termos uma volatilidade bem grande neste papel nos próximos meses.
Se a resistência de R$ 41,36 for perdida, devemos ver uma alta até R$ 42,74. Caso contrário, pode haver uma correção de preços até R$ 39,13.
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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.
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Relatório liberado em 17/10/2011 no endereço http://www.unibroker.com.br, menu Relatórios > Vale.
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