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flutuações	  X	  	  
tendência	  ao	  equilíbrio	  

•  Segundo	  Soros,	  não	  há	  tendência	  que	  empurre	  	  
os	  preços	  das	  ações	  na	  direção	  do	  equilíbrio.	  

•  As	  flutuações	  são	  persistentes,	  qualquer	  que	  seja	  	  
o	  lapso	  de	  tempo	  escolhido	  como	  período	  de	  observação.	  

•  As	  condições	  subjacentes	  que	  deveriam	  se	  refleOr	  	  
nos	  preços	  das	  ações	  também	  mudam	  conOnuamente,	  
impedindo	  estabelecer	  qualquer	  relação	  constante	  	  
entre	  eles.	  
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análise	  técnica	  

•  Análise	  técnica,	  segundo	  Soros,	  estuda	  	  
os	  padrões	  de	  mercado	  e	  a	  oferta	  e	  a	  procura	  de	  ações,	  
prognosOcando	  as	  probabilidades,	  	  
mas	  não	  o	  curso	  real	  dos	  eventos.	  

•  Tem	  pouco	  fundamento	  teórico	  além	  das	  afirmações	  	  
de	  que:	  
1.  Os	  preços	  das	  ações	  são	  determinadas	  pela	  oferta	  e	  procura.	  
2.  A	  experiência	  passada	  é	  importante	  	  

no	  prognós?co	  do	  futuro.	  
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Gráfico	  de	  Barras	  
	  É	  um	  dos	  Opos	  mais	  populares	  na	  análise	  técnica,	  	  

uOlizando	  o	  valor	  de	  abertura,	  máximo,	  mínimo	  e	  de	  fechamento.	  	  	  	  
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Gráficos:	  reflexos	  do	  	  
comportamento	  de	  massa	  

•  Grafistas	  são	  	  
os	  especialistas	  em	  traçar	  
prognós?cos	  para	  	  
o	  futuro	  do	  mercado	  	  
a	  parOr	  de	  	  
estudos	  sobre	  gráficos	  do	  
comportamento	  passado	  
de	  seus	  preços.	  
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Análise	  ombro-‐cabeça-‐ombro	  (OCO):	  o	  que	  interessa	  são	  	  
os	  fatores	  de	  oferta	  e	  demanda	  de	  mercado,	  capazes	  de	  entender	  e	  
traduzir	  a	  “psicologia”	  do	  mercado.	  O	  mercado	  corresponde	  à	  	  
soma	  dos	  desejos,	  medos	  e	  expecta?vas	  das	  pessoas.	  	  	  

A análise técnica é psicologia social aplicada.  
Seu objetivo é identificar tendências e  
mudanças no comportamento das multidões 
(massa de indivíduos que comandam os preços). 7	  



análise	  de	  comportamentos	  passados	  
do	  mercado	  

•  Os	  preços	  não	  oscilam	  aleatoriamente,	  mas	  	  
com	  tendências	  definidas,	  com	  rumos	  iden?ficados	  	  
e	  medidos	  com	  retas	  de	  suporte	  e	  resistência.	  	  

•  A	  reta	  de	  suporte	  é	  aquela	  que	  vem	  abaixo	  da	  tendência	  de	  alta	  e	  
mostra	  os	  níveis	  mínimos	  aOngidos	  dentro	  de	  certo	  período.	  	  

•  A	  reta	  de	  resistência	  vem	  traçada	  acima	  da	  tendência	  de	  baixa	  e	  
serve	  para	  indicar	  	  os	  níveis	  máximos	  aOngidos	  no	  período.	  	  

•  Na	  linguagem	  dos	  grafistas,	  tendência	  é	  a	  sucessão	  	  
de	  picos	  (pontos	  máximos)	  e/ou	  de	  fundos	  (pontos	  mínimos).	  
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idenOficação	  das	  linhas	  de	  
tendência	  do	  preço	  de	  uma	  ação	  
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níveis	  de	  suporte	  e	  resistência	  
•  A	  psicologia	  de	  massa	  dos	  parOcipantes	  do	  mercado	  	  

costuma	  gravar	  determinados	  níveis	  de	  preços,	  	  
chamados	  níveis	  de	  suporte	  e	  resistência.	  	  

•  Esses	  níveis	  são	  picos,	  fundos	  ou	  ainda	  acumulações	  	  
(quando	  o	  gráfico	  evolui	  lateralmente)	  ni?damente	  definidos,	  	  
que	  marcaram	  determinado	  período;	  portanto,	  	  
dão	  a	  indicação	  de	  movimentos	  de	  stress	  do	  mercado.	  	  

•  A	  análise	  gráfica,	  nesses	  momentos,	  será	  capaz	  de	  mostrar	  	  
em	  que	  níveis	  o	  mercado	  vai	  ultrapassar	  (ou	  “furar”)	  esses	  níveis	  
de	  resistência	  ou	  suporte,	  ou	  sair	  do	  	  nível	  de	  acumulação.	  	  

•  Isso	  dá	  a	  indicação	  dos	  momentos	  mais	  prudentes	  
para	  o	  aplicador	  entrar	  ou	  sair	  do	  mercado.	   10	  



comportamentos	  predominantes	  
nas	  várias	  fases	  da	  tendência	  

•  Esse	  comportamento	  massivo	  pode	  ser	  colocado	  em	  
“triângulos”	  (“picos”),	  consecuOvamente,	  ou	  ascendentes,	  ou	  
descendentes,	  ou	  assimétricos.	  	  

•  O	  comprador	  se	  torna	  mais	  agressivo	  sempre	  no	  mesmo	  nível,	  
que	  coincide	  com	  a	  reta	  de	  suporte	  (viés	  de	  alta),	  enquanto	  	  
o	  vendedor	  fica	  mais	  agressivo	  em	  níveis	  cada	  vez	  mais	  baixos.	  	  

•  Nessa	  úlOma	  situação,	  os	  compradores	  irão	  perceber	  a	  maior	  
agressividade	  dos	  vendedores	  e	  passarão	  a	  retrair-‐se,	  ou	  seja,	  
passarão	  a	  comprar	  também	  em	  níveis	  cada	  vez	  mais	  baixos.	  	  

•  Isso	  costuma	  acontecer	  quando	  os	  preços	  estão	  chegando	  no	  
vér?ce	  superior	  do	  “triângulo”	  (cume	  do	  “pico”);	  a	  parOr	  deste	  
momento,	  tende	  a	  ocorrer	  violento	  movimento	  de	  baixa.	   11	  



ilustração	  de	  reversão,	  tendência	  e	  
formação	  de	  ombro-‐cabeça-‐ombro	  

12	  

Compradores mais agressivos 

Vendedores mais agressivos 



ordens	  de	  stop	  loss	  
•  Os	  invesOdores	  usam	  as	  ordens	  de	  stop	  loss	  para	  limitar	  prejuízos	  	  

de	  dada	  operação:	  causam	  oscilação	  violenta,	  	  
formando	  o	  “triângulo”	  (“pico”)	  descendente.	  

•  São	  ordens	  de	  vendas	  colocadas	  em	  níveis	  especificados,	  
previamente,	  inferiores	  ao	  que	  o	  mercado	  vinha	  negociando.	  	  

•  Por	  exemplo,	  assim	  que	  o	  preço	  cair	  abaixo	  do	  nível	  da	  reta	  de	  
suporte,	  os	  operadores	  estarão	  autorizados	  a	  vender	  o	  aSvo.	  	  

•  Como	  as	  ordens	  ficam,	  geralmente,	  acumuladas	  logo	  abaixo	  do	  	  
nível	  da	  reta	  de	  suporte,	  quando	  são	  acionadas	  e	  executadas,	  	  
provocam	  queda	  ainda	  mais	  acentuada	  dos	  preços	  dos	  a?vos.	  	  

•  No	  “triângulo”	  (“pico”)	  ascendente,	  o	  processo	  é	  inverso:	  	  
as	  ordens	  de	  stop	  estão	  colocadas	  logo	  acima	  da	  reta	  de	  resistência.	  
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correções	  de	  mercado	  

•  Na	  clássica	  tendência	  de	  alta,	  	  
à	  medida	  que	  os	  preços	  sobem,	  é	  natural	  que	  	  
os	  aplicadores	  tenham	  interesse	  em	  realizar	  seus	  lucros:	  
são	  as	  chamadas	  correções	  de	  mercado.	  	  

•  Quanto	  mais	  se	  eleva	  o	  preço,	  	  
maior	  a	  necessidade	  de	  realização	  de	  lucros,	  	  
portanto,	  maior	  o	  número	  de	  vendedores	  no	  mercado,	  
	  o	  que	  provoca	  a	  queda	  maior	  ou	  mais	  prolongada	  	  
nas	  cotações.	  

14	  



análise	  fundamentalista	  
•  É	  extensão	  da	  teoria	  do	  equilíbrio,	  supondo	  que	  	  
as	  ações	  têm	  algum	  valor	  verdadeiro,	  ou	  fundamental,	  
diverso	  de	  seu	  preço	  de	  mercado	  corrente.	  

•  O	  valor	  fundamental	  da	  ação	  pode	  ser	  definido	  	  
seja	  em	  relação	  à	  rentabilidade	  dos	  a?vos	  subjacentes	  
seja	  em	  relação	  ao	  valor	  fundamental	  de	  outras	  ações.	  

•  Supõe-‐se	  que	  o	  preço	  de	  mercado	  deve	  tender	  para	  	  
o	  valor	  fundamental,	  dentro	  de	  certo	  período,	  	  
de	  modo	  que	  a	  análise	  dos	  valores	  fundamentais	  
fornece	  guia	  ú?l	  às	  decisões	  de	  inves?mento.	  
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determinação	  unilateral	  

•  Os	  parOcipantes	  do	  mercado	  esperam	  que	  	  
os	  sucessos	  empresariais	  das	  sociedades	  abertas,	  	  
cujas	  ações	  são	  negociadas	  nas	  bolsas	  de	  valores,	  
determinem,	  ainda	  que	  tardiamente,	  	  
os	  valores	  rela?vos	  das	  várias	  ações.	  

•  Mas	  não	  levam	  em	  conta	  a	  possibilidade	  de	  que	  	  
os	  movimentos	  do	  mercado	  de	  ações	  venham	  afetar	  	  
o	  bom	  desempenho	  das	  companhias.	  
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influência	  dos	  preços	  das	  ações	  nos	  
fundamentos	  das	  empresas	  

•  As	  avaliações	  do	  mercado	  de	  ações	  têm	  	  
modos	  diretos	  de	  influir	  nos	  valores	  subjacentes:	  
1.  Pela	  emissão	  e	  reaquisição	  de	  ações	  e	  opções.	  
2.  Pelas	  transações	  corpora?vas	  de	  todos	  os	  Opos:	  

fusões,	  aquisições,	  abertura	  de	  capital,	  	  
fechamento	  de	  capital,	  etc.	  

3.  Por	  alavancagem	  de	  crédito	  bancário,	  	  
aceitação	  pelo	  consumidor,	  	  	  
credibilidade	  gerencial,	  etc.	  
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primeiro	  conceito	  simplificador:	  
tendência	  predominante	  

•  Soros	  constrói	  modelo	  de	  interação	  das	  tendências	  dos	  
par?cipantes	  com	  a	  situação	  na	  qual	  eles	  par?cipam.	  

•  As	  tendências	  dos	  parScipantes	  são	  	  
parte	  da	  situação	  à	  qual	  elas	  se	  referem.	  

•  Como	  os	  mercados	  têm	  muito	  par?cipantes,	  	  
cujas	  opiniões	  tendem	  a	  diferir,	  muitas	  	  
das	  tendências	  individuais	  se	  excluem,	  mutuamente,	  	  
restando	  apenas	  a	  “tendência	  predominante”.	  
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tendência	  predominante:	  
fenômeno	  observável	  

•  No	  mercado	  de	  ações,	  	  
a	  tendência	  dos	  parScipantes,	  resultante	  da	  
agregação	  de	  percepções	  individuais,	  	  
se	  expressa	  em	  aquisições	  e	  vendas.	  

•  Ceteris	  paribus,	  tendência	  posiSva	  	  
conduz	  à	  alta	  dos	  preços	  das	  ações,	  	  
tendência	  negaSva,	  à	  baixa	  dos	  preços.	  
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segundo	  conceito	  simplificador:	  
tendência	  subjacente	  

•  Soros	  postula	  a	  “tendência	  subjacente”	  	  
que	  influi	  no	  movimento	  dos	  preços	  das	  ações,	  	  
seja	  ela	  reconhecida	  ou	  não	  pelos	  invesOdores.	  

•  A	  tendência	  nos	  preços	  das	  ações	  	  
pode	  ser	  encarada	  como	  mistura	  de:	  
1.  a	  “tendência	  subjacente”	  e	  	  
2.  a	  “tendência	  predominante”.	  
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fundamentos	  

•  O	  modelo	  oferece	  apenas	  explicação	  parcial	  da	  maneira	  
pela	  qual	  são	  determinados	  os	  preços	  das	  ações.	  

•  O	  conceito	  de	  tendência	  subjacente	  foi	  introduzido	  	  
como	  termo	  subsOtuto	  para	  denotar	  mudanças	  nos	  
“fundamentos”.	  

•  Não	  foi	  definido	  o	  que	  são	  os	  fundamentos	  	  
nem	  como	  devem	  ser	  medidos,	  mas	  o	  peso	  dado	  	  
a	  cada	  um	  deles	  depende	  do	  julgamento	  dos	  inves?dores,	  	  
estando,	  portanto,	  sujeitas	  a	  suas	  tendências.	  
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padrão	  boom	  e	  baixa	  
•  Há	  relacionamento	  reflexivo	  no	  qual	  	  

os	  preços	  das	  ações	  são	  determinados	  por	  dois	  fatores:	  	  
1.	  tendência	  subjacente	  e	  	  
2.	  tendência	  predominante,	  	  
ambos,	  por	  sua	  vez,	  são	  influenciados	  pelos	  3.	  preços	  das	  ações.	  

•  Essa	  interação	  não	  tem	  constante:	  o	  que	  se	  supõe	  ser	  a	  variável	  
independente	  em	  uma	  função	  é	  a	  variável	  dependente	  na	  outra.	  

•  Sem	  uma	  constante,	  não	  há	  tendência	  para	  o	  equilíbrio.	  

•  Na	  seqüência	  de	  eventos	  Wpica,	  as	  três	  variáveis	  reforçam	  	  
uma	  à	  outra,	  primeiro	  em	  uma	  direção	  e	  depois	  na	  outra,	  	  
no	  padrão	  boom	  e	  baixa.	   22	  



tendência	  intensificada	  
•  Há	  um	  ponto	  em	  que	  a	  tendência	  subjacente	  	  
e	  a	  tendência	  predominante	  se	  combinam	  	  
para	  reverter	  a	  tendência	  dos	  preços	  das	  ações.	  

•  Quando	  os	  parOcipantes	  do	  mercado	  reconhecem	  	  
a	  tendência,	  essa	  mudança	  nas	  percepções	  afetará	  	  
os	  preços	  das	  ações.	  

•  A	  tendência	  intensificada	  afetará	  	  
a	  tendência	  predominante:	  ela	  levará	  	  
à	  expectaOva	  de	  aceleração	  adicional	  ou	  à	  de	  correção.	  
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reversão	  total	  

•  Quando	  a	  tendência	  dos	  preços	  não	  pode	  saOsfazer	  	  
as	  expecta?vas	  predominantes,	  tem	  início	  a	  correção.	  

•  ExpectaSvas	  frustradas	  têm	  efeito	  nega?vo	  sobre	  	  
os	  preços	  das	  ações,	  e	  os	  preços	  vacilantes	  das	  ações	  
enfraquecem	  a	  tendência	  subjacente.	  

•  Se	  esta	  tornou-‐se	  abertamente	  dependente	  dos	  preços,	  	  
a	  correção	  pode	  se	  transformar	  em	  reversão	  total,	  com	  
processo	  auto-‐reforçador	  se	  iniciando	  na	  direção	  oposta.	  
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inversão	  do	  período	  de	  baixa	  

•  O	  período	  de	  baixa	  também	  alcança	  seu	  auge	  	  
e	  se	  inverte.	  

•  De	  modo	  geral,	  o	  processo	  auto-‐reforçador	  	  
é	  submeOdo	  a	  correções	  regulares	  nos	  primeiros	  estágios,	  
e,	  se	  sobrevive	  a	  eles,	  a	  tendência	  é	  reforçada.	  

•  Quando	  o	  processo	  avança,	  	  
as	  correções	  se	  tornam	  mais	  escassas	  e	  	  
aumenta	  o	  perigo	  de	  inversão	  apenas	  no	  clímax.	  
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Conclusões	  



primeira	  generalização	  
•  Os	  preços	  das	  ações	  devem	  exercer	  certa	  influência	  
sobre	  os	  fundamentos	  para	  criar	  o	  padrão	  boom/crash.	  

•  É	  possível	  ter	  conexão	  reflexiva	  entre	  os	  preços	  das	  
ações	  e	  a	  tendência	  predominante	  mesmo	  quando	  	  
os	  fundamentos	  não	  são	  afetados,	  mas,	  sem	  isso,	  	  
ela	  é	  passível	  de	  ser	  corrigida	  no	  curto	  prazo.	  

•  Quando	  os	  fundamentos	  são	  afetados,	  a	  tendência	  dá	  
início	  a	  processo	  auto-‐reforçador	  que	  faz	  com	  que	  	  
os	  preços	  das	  ações,	  os	  fundamentos	  e	  as	  tendências	  
dos	  parOcipantes	  mudem	  em	  relação	  ao	  que	  eram.	  
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segunda	  generalização	  
•  A	  percepção	  dos	  fundamentos	  pelos	  parOcipantes	  	  

está	  fadada	  a	  ser	  imperfeita.	  

•  Quando	  isso	  acontece,	  tem	  início	  a	  fase	  de	  reversão	  	  
na	  tendência	  predominante.	  

•  Se	  a	  mudança	  na	  tendência	  predominante	  reverte	  	  
a	  tendência	  subjacente,	  processo	  auto-‐reforçador	  	  
tem	  início	  na	  direção	  oposta.	  

•  Saber	  qual	  é	  a	  imperfeição,	  e	  como	  e	  	  
quando	  pode	  se	  manifestar	  é	  fundamental	  	  
para	  entender	  as	  seqüências	  de	  boom/baixa.	   28	  



modelo	  reflexivo	  e	  	  
análise	  fundamentalista	  

•  O	  modelo	  reflexivo	  não	  pode	  subsOtuir	  	  
a	  análise	  dos	  fundamentos:	  o	  máximo	  que	  ele	  pode	  fazer	  
é	  fornecer	  algum	  ingrediente	  que	  nela	  falta.	  

•  As	  duas	  abordagens	  podem	  ser	  reconciliadas:	  	  
a	  análise	  fundamentalista	  procura	  estabelecer	  como	  
valores	  subjacentes	  se	  refletem	  nos	  preços	  das	  ações,	  
enquanto	  a	  teoria	  da	  refleSvidade	  mostra	  como	  	  
os	  preços	  das	  ações	  podem	  influir	  nos	  valores	  subjacentes.	  

•  Uma	  fornece	  quadro	  estáSco,	  a	  outra,	  quadro	  dinâmico.	  
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