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CAFÉ SET/2010 BM&F (ICFU10) 

Comentário: 
 
O café acordou se recuperando das últimas quedas, subindo de 
forma acentuada em Nova York e na BM&F. O suporte de 160,00 
foi recuperado no vencimento set/10 em NY e na BM&F o pata-
mar de 188,20 tem se mostrado forte. A falta de novidades no 
cenário fundamentalista continua permitindo que fatores técnicos 
dominem o pregão. 
 
Indicadores ainda pesados: Esalq Arábica em 290,59 com 2,25% 
de queda e Preço Composto da OIC em  150,65 com 2,14% de 
queda. 
 
Tendência de realização no curto prazo. 

 

Suporte 1 Suporte 2 Resistência 1 Resistência 2 

188,20 187,10 188,80 189,60 

TWITTER: http://twitter.com/xp_cafe  

 

CAFÉ 

BOI  

BOI OUT/2010 BM&F (BGIV10) 

Comentário: 

 
O mercado do boi gordo fechou com forte alta na BM&F ontem 
(+0,73%) em linha com a alta no físico (+0,55%). A oferta de gado 
para abate segue restrita e força as indústrias a pagarem mais.  
 
A menor disponibilidade de animais afeta o atacado e os preços 
seguem firmes apesar do período de consumo mais fraco. Dessa 
forma, o mercado ainda tem espaço de alta, sobretudo quando o 
consumo sinalizar aquecimento com o fim das férias escolares e 
reabastecimento do varejo.  
 
Com isso os futuros seguem com fôlego de alta e o contrato de 
outubro (BGIV10) pode romper o patamar do 86,00. 

Suporte 1 Suporte 2 Resistência 1 Resistência 2 

85,90 85,60 86,30 86,60 

TWITTER: http://twitter.com/xp_boi 

 

 

PETRÓLEO

0,99%

OURO

0,05%

CRB 

0,69%

DOL FUT

-0,20%

IND DOL

0,22%

Médias Móveis

Cepea Esalq 83,86R$              0,55%

Acumulado mês -0,25%

Na Compra e Afastadas

Médias Móveis

NY (U) 160,35U$            1,14%

Volume NY 2652

Na Venda e Próximas
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SOJA MAI/2011 BM&F (SOJK11) 

Comentário: 
 

Mercado em alta esta noite. Embora as condições mais favorá-
veis as lavouras norte-americanas neste momento, o mercado 
permanece temeroso com os modelos indicando a possibilidade 
de um quadro de tempo mais seco e quente no final do mês de 
julho e início de agosto.  
 
Tecnicamente a soja configura um topo duplo no gráfico diário 
com osciladores sinalizando reversão, porém no intraday o venci-
mento novembro demonstrou sustentação para manter-se acima 
da primeira retração de Fibonacci em 964, reflexo do cenário 
fundamental, deixando o cenário confuso para o curto prazo. 
 
Na BM&F maio/11 permanece abaixo da resistência psicológica 
em 22,00. 
 
Tendência: volátil no curto prazo. 

Suporte 1 Suporte 2 Resistência 1 Resistência 2 

21,65 21,50 22,00 22,40 

TWITTER: http://twitter.com/xp_sojamilho 

 

SOJA 

MILHO  

MILHO SET/2010 BM&F (CCMU10) 

Comentário: 
 

Efetivamente os leilões de PEP tem redirecionado parte da co-
lheita da safrinha, impedindo o fluxo normal de oferta das regiões 
produtoras para a região sudeste reduzindo a disponibilidade de 
milho especialmente em SP.  
 
Além da firmeza do indicador a expectativa de um maior fluxo de 
exportações associadas aos leilões contribuem a sustentação dos 
futuros na BM&F. Com o anúncio de elevação no volume de 
milho a subsidiar no leilão da próxima semana (passando de 1 
para 2 mi/t) este cenário intensifica-se. Tecnicamente o venci-
mento setembro rompeu área de resistência em 19,50, e testa 
agora a resistência em 19,80. 
 
Tendência: embora o físico pressionado nas principais regiões 
do país, o cenário paulista tende a manter os futuros sustentados. 

Suporte 1 Suporte 2 Resistência 1 Resistência 2 

19,50 19,40 19,80 19,95 

TWITTER: http://twitter.com/xp_sojamilho 

 

 

Agenda: 
 
- O Comitê de Política Mone-
tária do Banco Central 
(Copom/BC) divulga, após o 
fechamento dos mercados, o 
resultado da reunião iniciada 
na terça e que avalia o futuro 
da taxa Selic, o juro básico 
da economia brasileira.  

Médias Móveis

CBOT Nov/10 978,00$               0,54%

Volume CBOT 4381

Na Compra e Afastadas

Médias Móveis

Indicador Esalq 19,11R$              0,73%

Acumulado mês 1,98%

Na Compra e Afastadas
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DISCLOSURE 

1. O atendimento de nossos clientes pessoas físicas e jurídicas (não-institucionais) é realizado por escritórios parceiros de agentes autônomos de investimento. Todos os 
agentes autônomos de investimento que atuam através da XP Investimentos CCTVM S/A (“XP Investimentos Corretora”) encontram-se devidamente registrados na Comissão de 
Valores Mobiliários. A relação completa dos agentes autônomos vinculados à XP Investimentos Corretora pode ser consultada no site www.cvm.gov.br  > Agentes Autônomos > 
Relação dos Agentes Autônomos contratados por uma Instituição Financeira > Corretoras > XP Investimentos. Na forma da legislação da CVM, o agente autônomo de 
investimento não pode administrar ou gerir o patrimônio de investidores. O agente autônomo é um intermediário e depende da autorização prévia do cliente para realizar 
operações no mercado financeiro. 
  
2. 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 fi nanceiro. As informações contidas neste relatório são 
consideradas confiáveis na data da divulgação deste relatório e foram obtidas de fontes públicas consideradas confiáveis.  
 
3. 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. 
  
4. 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. 
 
5. 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. 
  
6. 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. 
 
7. A Ouvidoria da XP Investimentos Corretora tem a missão de servir de canal de contato sempre que os clientes que não se sen tirem satisfeitos com as soluções dadas pela empresa a seus 
problemas. Para contato, ligue 0800 725 5534. 
 
8. Commodity é um objeto ou determinante de preço de um contrato futuro ou outro instrumento derivativo, podendo consubstancia um índice, uma taxa, um valor mobiliário ou produto físico. 
É um investimento de risco muito alto, que contempla a possibilidade de oscilação de preço devido a utilização de alavancagem financeira. A duração recomendada para o investimento é de 
curto prazo e o patrimônio do cliente não está garantido neste tipo de produto. As condições de mercado, mudanças climáticas e o cenário macro-econômico podem afetar o desempenho do 
investimento.  O custo da operação e a política de cobrança estão definidos nas tabelas de custos operacionais disponibilizadas no site da Corretora: www.xpi.com.br. Inexistem situações de 
conflitos de interesses entre a XP Investimentos e a utilização desse produto.  
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CURIOSIDADES 

PETRÓLEO: 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 coincidência é a mesma medida de um barril de whisky. É que em 
1859, foi descoberto petróleo na Pensilvânia e os barris de whisky foram usados para armazená-lo. Acabou virando padrão. 
 
OURO: O ouro é a commodity 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. 
 
CRB: O Índice CRB representa 19 commodities, dentre elas:  cobre, prata, ouro, petróleo, açúcar, soja, café, trigo, suco de 
laranja. 
 
DÓLAR: 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. 

PARA MAIS INFORMAÇÕES CONTATE SEU OPERADOR XP 

http://www.cvm.gov.br
http://www.xpi.com.br
http://www.xpi.com.br

