VALE5 – VALE PNA N1
DIÁRIO – 27/02/2012
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 VALE5 definitivamente não é um papel para qualquer analista. O papel deu sinalizações que somam mais de 11% de lucro em 2012 e eu peguei
apenas 5,7%, mesmo com meus algoritmos “valeanos” de candlesticks, supersinais, auto análise e anos de experiência neste gráfico. Enfim, após ilhas de
reversão contraditórias e de um passeio na casa dos R$ 41, a VALE5 mostra mais um sinal de compra no curto prazo com um Envolvente, mas travada
abaixo da linha de tendência de 61,8% do fibo (linha azul que corta o último candle), situação similar a da OGXP3. A projeção do triângulo de alta dela
foi atingida nos R$ 44,30 (exatamente) no mesmo dia em que um envolvente de baixa apareceu indicando venda (gosto de ver sinais distintos dando a
mesma indicação).
Tudo isso no gráfico diário me aponta que a força compradora existe e é forte, mas teremos muita turbulência até os R$ 45. Acima disto parece que o
gráfico está limpo pelo menos até R$ 48,65.
Relatório liberado em 27/02/2012 no endereço http://www.unibroker.com.br, menu Relatórios > Vale.
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COMPRA

Objetivo

Stop

VENDA

Objetivo

Stop

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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