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VALE5 – VALE PNA N1 
 

DIÁRIO – 23/07/2012 
 
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. 
 

 
 
Às vezes precisamos enxergar ordem onde há caos para entender a realidade das coisas. A VALE5 se colocou em uma encruzilhada de sinais, que por si 
só vai acabar em breve. Ela testou um rompimento para cima, deixando triângulo e Ombro-Cabeça-Ombro Invertido (OCOI) para trás, mas não resistiu e 
voltou. Vem tentando romper a linha de pescoço do OCOI desde então, mas sem sucesso. E enquanto ela afunda lentamente, lutando para se recuperar, 
ironicamente ela desenha um novo OCO, cuja linha de pescoço se posiciona exatamente nos R$ 37,67 que já mapeamos há muito tempo e que também 
aponta para uma baixa até a casa dos R$ 34,90, se perdida. Há uma mínima recente dela (de Maio) nos R$ 34,50,  logo este seria um bom suporte forte, 
mas acima dos números que temos. Com base nisso mapeei oportunidades futuras (compra/venda) nos rompimentos para ela. 
  
Resistências: R$ 38,86 / 40,05 / 40,20 / 41,23 / 41,85 / 42,85 / 46,69. Suportes: R$ 37,67 / 36,94 / 36,25 / 35,75 / 35,00. 
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COMPRA Objetivo 1 Objetivo 2 Stop 

40,27 41,85 42,85 39,34
Ganho/Perda 3,92% 6,40% -2,31%
 
VENDA Objetivo 1 Objetivo 2 Stop 

37,59 36,25 35,00 38,74
Ganho/Perda 3,56% 6,90% -3,06%
 
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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