VALE5 – VALE PNA N1
DIÁRIO – 09/04/2012
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 está andando no fio da navalha. Semana passada eu comentei que ela estava em uma compra no gráfico de 60 min, ou seja, com uma alta
curta à vista. Só que de tão curta a alta durou só 1 dia, subiu, bateu na linha azul inclinada do fibo e depois voltou para testar a linha verde do triângulo
de alta rompido (Tri Working).
Agora é o seguinte, no gráfico de 120 min podemos ver claramente um Ombro-Cabeça-Ombro (OCO) montado, com uma projeção de queda até
R$39,16, que ainda não começou. No gráfico diário podemos ver uma linha de tendência verde fininha que foi tocada com a mínima do último pregão e
que deve cruzar a linha de tendência do triângulo nesta segunda, 09/04. Se a VALE5 perder esta linha no diário, começa uma queda até a próxima linha,
em torno de R$ 39,30, ou seja, embasada no OCO montado no 120 min. Situação delicada que só se inicia se nesta segunda tivermos uma queda na ação.
Suportes R$ 40,70 / 40,24 / 39,59 / 38,93. Resistências R$ 41,56 / 42,37 / 42,86.
Relatório liberado em 09/04/2012 no endereço http://www.unibroker.com.br, menu Relatórios > Vale.
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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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