
bom dia commodities...

INDICADORES

PETRÓLEO OURO CRB DOL FUT 0,38%
-0,01% -0,23% -0,27% IND. DOL 0,52%

AGENDA DO DIA

CAFÉ

Suporte 1 Resistência 1 Resistência 2
157,00$                   158,20$              159,20$                  

Comentário

Médias Móveis
Cotação NY (K) -0,49%

Volume NY

BOI

Suporte 1 Resistência 1 Resistência 2
84,60R$                  85,00R$             85,30R$                 

Comentário

Médias Móveis
Cepea Esalq -0,28%

Acumulado mês 1,38%

Na Venda e Afastadas

131,20U$            

83,12R$              

3664

Suporte 2
156,00$               

Na Venda e Afastadas

Suporte 2
84,30R$              

As bolsas acordaram de mau-humor mais uma vez. Mesmo com as correlações 
favoráveis, os contratos de café têm encontrado resistência nas bolsas pela pressão 
de vendas que começa a se intensificar com a proximidade da entrada da volumosa 
safra brasileira. O mercado anda assustado com esse forte volume de produto que 
será despejado no mercado em um curto período.
Os indicadores de preços acompanham o pessimismo nas bolsas: Esalq Arábica em 
282,73 com -0,21% e Preço Composto da OIC em 126,79 com -0,24%.
Estamos ON LINE pelo TWITTER: http://twitter.com/xp_cafe

CAFÉ SETEMBRO/2010 BM&F (ICFU10) 

O indicador Esalq fechou ontem com preços mais baixos e aumento do 
prazo médio de pagamento. Com isso o mercado deve trabalhar abaixo 
do R$85,00 no vencimento outubro uma vez que também 
percebemos que os frigoríficos estão com mais facilidade de comprar boi 
fora de São Paulo e com as escalas mais alongadas podem indicador 
preços mais baixos. O spread entre Maio/10 e Outubro/10 deve estreitar 
uma vez que a pressão de venda no outubro deve ser maior.
Estamos ON LINE pelo TWITTER: http://twitter.com/xp_boi

BOI OUTUBRO /2010 BM&F (BGIV10) 

- Japão: o Ministério da Economia, Comércio e  Indústria do Japão divulga, às 1h30, o índice 
que mede a produção industrial em fevereiro. 

- Eurozona: o Banco Central Europeu (BCE) divulga, às 5h, o relatório mensal sobre a 
economia da zona do euro. 

- Eurozona: a agência de estatísticas Eurostat informa, às 6h, o resultado da 
balança comercial em fevereiro. 

- A FGV divulga, às 8h, o IGP-10 referente ao mês de abril.

- O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) divulga, às 9h30, as 
exportações semanais de milho, soja, trigo e algodão do país.

- EUA: o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) anuncia, às 
10h15, a produção industrial e o uso da capacidade instalada em março.

- A Green Coffee Association (GCA) divulga, às 16 horas, os estoques de café 
dos Estados Unidos em março. 



SOJA

Suporte 1 Resistência 1 Resistência 2
21,50$                     21,85$                22,10$                    

Comentário

Médias Móveis
CBOT Maio/10 0,08%

MILHO

Suporte 1 Resistência 1 Resistência 2
18,90R$                  19,10R$             19,40R$                 

Comentário

Médias Móveis
Indicador Esalq -0,38%

Acumulado mês -0,14%

         CURIOSIDADES
O petróleo é a "mãe" das commodities e tem como maior produtor a Arábia Saudita, com 10 milhões de barris por dia. 

A medida de um barril é 158,98 litros e não por coincidencia é a mesma medidade de um barril de whisky. É que em 1859,

 foi descoberto petróleo na Pensilvania e os barris de whisky foram usados para armazená-lo. Acabou virando padrão.

O ouro é a commoditie dourada. Conhecido desde a antiguidade e é certamente um dos primeiros metais trabalhados pelo homem

Existe um mercado de balcão muito forte em Londres e Zurique e forte em bolsa de futuros em NY.

O Índice CRB representa 19 commodities, dentre elas:  cobre, prata, ouro, petróleo, açúcar, soja, café, trigo, suco de laranja. 

A cotação do dólar frente o real, e do Índice Dólar (que compara o Dólar às moedas mais fortes do mundo), tem papel importantíssimo

na formação de preço das commodities. As commodities tem correlação inversa ao dólar, então quando o dólar esta caindo

 as commodities normalmente sobem. Isso acontece porque se o dólar cai serão necessários mais dólares para comprar a commodity. 

Suporte 2
21,40$                 

Suporte 2

18,20R$              

969,00$               

Na Compra e Afastadas

18,50R$              

Na Compra e Afastadas

MILHO SETEMBRO/2010 BM&F (CCMU10) 

Mercado mais fraco em realização após ganhos recentes. Dificuldade para romper 
os 975 favorece cobertura de compras e acelera vendas especulativas. Mercado 
continua com suporte associado ao cenário de estoques ajustados nos EUA e 
demanda firme na Ásia. Safra recorde sul-americana atua impedindo maiores altas, 
mas de certa forma, já se encontra precificada no mercado. Modelos desta manhã 
indicam que, embora a presença de chuvas em algumas regiões do país, o plantio 
tende a evoluir dentro da normalidade, especialmente no leste do cinturão,reduzindo 
o risco de migração de áreas de milho para a soja. Chicago com resistência 
importante em 975 no maio. Na BM&F mercado trabalha acima de 21,50 tendo 
resistência no contínuo em 21,85!
Estamos ON LINE pelo TWITTER: http://twitter.com/xp_sojamilho

SOJA JULHO /2010 BM&F (SOJN10) 

Indicador em queda reflexo da melhora da oferta interna com evolução da colheita e 
maior volume de entregas "à fixar" por parte do produtor. Setembro após duas 
sessões de compras especulativas associadas as preocupações com o tempo, 
perdeu força no final do dia de ontem. 
Especulações em torno do clima safrinha tendem a trazer maior volatilidade a este 
vencimento e, eventualmente um maior suporte ao mercado. Previsões seguem 
indicando tempo seco sobre a maior parte das regiões produtoras na próxima 
semana. De qualquer forma, o cenário geral associado a ampla oferta interna e 
demanda estagnada, tendem a dificultar uma recuperação mais intensa dos preços 
do cereal, especialmente sobre o contrato maio. Setembro com suporte em 
18,90-19,00 e resistência em 19,40.
Estamos ON LINE pelo TWITTER: http://twitter.com/xp_sojamilho



PARA MAIS INFORMAÇÕES CONTATE SEU OPERADOR XP
Dúvidas sobre commodities e sobre o relatório entrar em contato com agricolas@xpi.com.br

Para saber mais sobre cada contrato, seus padrões, margens, operações e informações
 sobre fundamentos,  consulte nosso relatório diário enviado sempre ao final do dia.

XP INVESTIMENTOS CCTVM
Av. das Américas 3434 / Bloco 7 / 2º andar - Rio de Janeiro, RJ | CEP: 22631-003 | Tel: 21 3265-3927

1. Este relatório foi elaborado pela XP Investimentos CCTVM S/A (“XP Investimentos Corretora”) e tem como único propósito fornecer informações que possam ajudar o investidor a tomar sua 
decisão de investimento. Este relatório não constitui oferta ou solicitação de compra ou venda de qualquer instrumento financeiro. As informações contidas neste relatório são consideradas 
confiáveis na data da divulgação deste relatório e foram obtidas de fontes públicas consideradas confiáveis.

2. Rossano Foresti Oltramari (“Rossano”), analista de investimento responsável pela elaboração deste relatório, em conformidade ao artigo 5º, na Instrução Normativa/CVM 388/03, declara:

- que as recomendações expressas neste relatório refletem única e exclusivamente suas opiniões pessoais e foram produzidas de forma independente e autônoma, incluindo no que se refere à 
XP Investimentos Corretora; 

- que não mantém vínculo com qualquer pessoa natural que atue no âmbito das companhias cujos valores mobiliários foram objeto de análise no relatório divulgado;

- que detém participação indireta no capital social da XP Investimentos Corretora, mas referida sociedade nem os clubes de investimentos por ela administrados possuem participação acionária 
direta ou indireta igual ou superior a 1% (um por cento) do capital social de quaisquer das companhias cujos valores mobiliários foram alvo de análise no relatório divulgado, estando a corretora, 
contudo, envolvida, na atividade de intermediação de tais valores mobiliários no mercado;

- que não é titular, direta ou indiretamente, de valores mobiliários de emissão da companhia objeto de sua análise, que representem 5% (cinco por cento) ou mais de seu patrimônio pessoal, nem 
está envolvido na aquisição, alienação e intermediação de tais valores mobiliários no mercado;

- que nem ele nem a XP Investimentos Corretora recebem remuneração por serviços prestados ou apresenta relações comerciais com qualquer das companhias cujos valores mobiliários foram 
alvo de análise no relatório divulgado, ou pessoa natural ou pessoa jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesmo interesse desta companhia;

- que sua remuneração não está atrelada à precificação de quaisquer dos valores mobiliários emitidos por companhias analisadas no relatório, ou às receitas provenientes dos negócios e 
operações financeiras realizadas pela instituição a qual está vinculado. Contudo, considerando que Rossano participa, de forma indireta, no capital social da XP Investimento Corretora, as 
receitas provenientes dos negócios e operações financeiras realizadas pela referida corretora, porque impactam o resultado da empresa, lhe trazem benefício econômico.

3. Os instrumentos financeiros discutidos neste relatório podem não ser adequados para todos os investidores. Este relatório não leva em consideração os objetivos de investimento, situação 
financeira ou necessidades específicas de cada investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma 
decisão de investimento. A rentabilidade de instrumentos financeiros pode apresentar variações, e seu preço ou valor pode aumentar ou diminuir. Os desempenhos anteriores não são 
necessariamente indicativos de resultados futuros e nenhuma declaração ou garantia, de forma expressa ou implícita, é feita neste relatório em relação a desempenhos futuros. A XP 
Investimentos Corretora se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório ou seu conteúdo. 

4. Este relatório não pode ser reproduzido ou redistribuído para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por escrito da XP Investimentos 
Corretora. Informações adicionais sobre os instrumentos financeiros discutidos neste relatório se encontram disponíveis quando solicitadas. 

5. O analista Rossano é, ainda, sócio da empresa de administração de recursos XP Gestão de Recursos Ltda. (“XP Gestão”). Não há, contudo, interferência dele na administração ou nos 
processos de tomada de decisão de investimento da XP Gestão. Os relatórios/análises de Rossano não influenciam ou são influenciados, sob qualquer forma, pelas posições assumidas pela XP 
Gestão.

6. A Ouvidoria da XP Investimentos Corretora tem a missão de servir de canal de contato sempre que os clientes que não se sentirem satisfeitos com as soluções dadas pela empresa a seus 
problemas. Para contato, ligue 0800 725 5534.


