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VALE5 – VALE PNA N1 
 

DIÁRIO – 30/04/2012 
 
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. 
 

 
 
Chega de olhar a VALE5 no diário. O gráfico tem tanta coisa que já não podemos afirmar que há tendência naquilo. Agora vamos, pela primeira vez, nos 
concentrar no semanal para não perder a lógica do papel. 
Vejamos o que temos neste gráfico. Um triângulo de alta cuja linha de tendência de alta (vermelha) parece bem forte, enquanto a de baixa (verde) nem 
tanto. Uma compra nos candlesticks com um Envolvente de Alta encerrada na semana passada com um Bebê Abandonado. Um toque na área densa 
(respeitada) do triângulo de alta e um sinal de compra nos candlesticks no gráfico diário (não mostrado neste gráfico). Claramente temos uma tendência 
de alta de longo prazo em curso na VALE5, mas com um campo minado à frente. Ela possui tantas ameaças a esta alta que fica impossível recomendar 
compra neste momento. Acredito que devemos aguardar mais um toque na área densa (que começa a ficar mais encorpada a partir desta semana) para ter 
uma definição. De qualquer forma, a projeção da alta desenhada é R$ 47,43. 
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Suportes: R$ 40,78 / 40,04 / 38,84. Resistências: R$ 41,98 / 43,18 / 43,92 / 45,12 / 46,09 / 47,06 / 47,43. 
 
 
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. 
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