VALE5 – VALE PNA N1
DIÁRIO – 02/04/2012
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 passou a semana exatamente entre o suporte de R$ 40,24 e a resistência de R$ 41,56. Além disso, tivemos sinais de candlesticks
contraditórios nesta semana, com uma venda na quarta (volume fraco, mas com triângulo) sendo desmontada com uma compra na quinta (volume forte e
novamente triângulo). Devo admitir que foi uma semana muito difícil para ela, mas com a alta de sexta, quando ela se enterrou na área densa do
triângulo de baixa, podemos observar uma oportunidade compradora, principalmente no gráfico de 60 min. Lá podemos ver que o R$ 41,56 é mesmo o
maior inimigo da alta neste momento, ou seja, ele precisa ser vencido para abrir as projeções mais altas. Também vimos o preço tocando no suporte de
R$ 40,24 que também era uma área densa de triângulo. Não tivemos nenhum fechamento para baixo do triângulo de 60 min, mas tivemos o fechamento
de sexta para cima. Ou seja, acredito que a VALE5 possa subir nessa semana e ajudar o IBOV a não cair (ou não cair tanto).
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Lembrando: suportes no R$ 40,24, R$39,60 e R$ 38,63 (se chegar aqui pode cair até R$ 34,56). Resistências no R$ 41,56, R$42,37, R$ 43,18 e R$
43,68.
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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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