VALE5 – VALE PNA N1
DIÁRIO – 09/01/2012
Bem-vindos ao relatório semanal de análise técnica de VALE5, ação preferencial de classe A da Vale.
Nossa análise está baseada no 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 semana passada foi muito interessante para a VALE5. Na segunda-feira (2/1/12) ela subiu bastante e criou uma projeção de alta (montando e já
rompendo um triângulo de alta) com objetivo em R$ 41,26. Dois dias mais tarde ela testou R$ 40,92 e fechou em cima da linha de pescoço do OmbroCabeça-Ombro Invertido (OCOI) que vínhamos vendidos. Nem encerrou a projeção de baixa e nem bateu na pequena projeção de alta. Movimento típico
de grandes indefinições. Por experiência própria minha, estes momentos são marcados por apostas pesadas tanto de compradores como de vendedores e,
por isso mesmo, quando um lado ganha a tendência que vem na sequência é forte. Ela é marcada por apostas favoráveis e também por desmonte de
operações contrárias o que acaba ocasionado um rally de preços (movimentação rápida e volumosa). Por enquanto (para mim), a disputa ainda não é
clara sobre qual tendência vai persistir, alta ou baixa, portanto recomendo cautela neste papel.
Relatório liberado em 09/01/2012 no endereço http://www.unibroker.com.br, menu Relatórios > Vale.
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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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