VALE5 – VALE PNA N1
DIÁRIO – 13/02/2013
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 voltou para a casa dos R$ 37 na semana passada e ficou por lá. Podemos ver no gráfico semanal que há uma área densa de triângulo (ou
cunha) bem abaixo dos preços atuais, isso reforça o suporte de R$ 37,00 e alinha o gráfico do papel com o gráfico do IBOV, cujos 58.000 pontos
também são fortíssimos. Isso quer dizer duas coisas, a primeira é que é difícil cair abaixo do patamar atual, podendo o papel ficar acumulando nessa
faixa de preço por mais algum tempo. A segunda coisa é que quando (e se) cair abaixo dos R$ 37 deve vir com força, e neste caso os R$ 34,50 seriam a
primeira projeção forte. Para cima, os R$ 39,50 são uma boa resistência, mas a região mais forte está na casa dos 40,50. É possível perceber também que
a Ilha de Reversão da virada do ano segue “assombrando” este gráfico, muita atenção é necessária neste momento.
Resistências: R$ 38,21 / 39,50 / 4,50 / 42,00. Suportes: R$ 37,00 / 36,82 / 35,96 / 35,43 / 34,50.
Relatório liberado em 13/02/2013 no endereço http://www.unibroker.com.br, menu Relatórios > Vale.
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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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