VALE5 – VALE PNA N1
DIÁRIO – 08/10/2012
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 não fechou o GAP dos R$ 34,12, embora tenha chegado muito perto ao bater em R$ 34,16. No seu gráfico diário um sinal de compra bem
abaixo de uma resistência formada pela linha de tendência do fibonacci fan já mostra a complexidade da indefinição da última semana. Mas o gráfico de
30 min mostra um horizonte mais bem definido, lá podemos ver que a linha de tendência que sustentaria uma alta foi perdida na sexta-feira, isto é, o
fechamento de GAP dos R$ 34,12 ainda não terminou. Ele só será deixado para trás em duas hipóteses: 1) O preço cai e bate nos R$ 34,12; 2) O preço
sobe e fecha acima da linha inclinada do fibonacci fan do gráfico de 30 min (de 14,6% - acima de R$ 35,60).
Resistências: R$ 35,03 / 35,68 / 36,36 / 37,12 / 37,88 / 38,86 / 40,05. Suportes: R$ 34,12 / 33,92 / 32,41 / 31,95 / 31,48 / 30,72 / 29,96.
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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.
Analista Técnico
Carlos Felipe Pinto Martins, CNPI-t
trader@tradergrafico.com.br
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