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VALE5 – VALE PNA N1 
 

DIÁRIO – 16/04/2012 
 
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 foi testar o limite do seu sinal de compra. Após penetrar o 40,24 e fechar em 40,32 (eu tinha dito que se fechasse abaixo do 40,24 ela poderia 
testar o 38,93) ela voltou a subir e rompeu todas as resistências programadas, fechando cravada na última delas em R$ 42,85 (a resist. era 42,86, mas a 
máxima da sexta chegou a R$ 43,18). Podemos observar no gráfico de volume que a movimentação financeira dela foi muito forte nos últimos 2 dias da 
semana passada, especula-se que são fundos soberanos chineses comprando VALE5 e outras coisas, mas disso nunca teremos certeza, a certeza é que 
entrou gente comprando pesado no final da semana vários papéis, o que impediu o IBOV de ficar abaixo dos 62.000. Agora o suporte volta a ser 
R$42,37 e as resistências são R$ 43,18 / 43,68 / 44,50. Notem que ela pode voltar a testar a linha inclinada de 38,2% do fibonacci que já segurou a sua 
alta em 02/Abril, se passar dessa vez, podemos começar a acreditar na projeção do triângulo de alta em R$ 45,44, mas isso ainda depende de muitas 
confirmações. 
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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 
 


