
ANÁLISE MERCADO FUTURO DE SOJA 

COMENTÁRIO GRÁFICO SOJA MAIO 11 (SOJK11) BM&F

ANÁLISE GRÁFICA* ANÁLISE GRÁFICA**
SUPORTE 1 24,95$      SUPORTE 1 1085,00
SUPORTE 2 24,70$      SUPORTE 2 1078,75
RESISTÊNCIA1 25,20$      RESISTÊNCIA1 1100,00
RESISTÊNCIA 2 26,00$      RESISTÊNCIA 2 1126,25
   * Contrato SOJK11 (soja maio 2011)    * Contrato SX0 (soja novembro 2010)

MÉDIAS MÓVEIS MÉDIAS MÓVEIS
Situação Situação

FECHAMENTO BMF FECHAMENTO CBOT Entrada 23,60$          Entrada 1088,00
Nov.10 26,00$           0,00% Nov.10 1093,50 0,46% Data 3/set Data 22/set
Mai.11 25,15$           0,60% Jan.11 1098,50 0,77% Rentab./Margem 68,49% Rentab./Margem 19,44%

Mai.11 1108,75 0,38% Estratégia: 16E X 51E - 30' Estratégia: 9S X 26S - 60'

COMENTÁRIO GRÁFICO MILHO NOVEMBRO BM&F (CCMX10)

SUPORTE 1 25,80R$   RESISTÊNCIA1 26,15R$    
SUPORTE 2 25,50R$   RESISTÊNCIA 2 26,60R$    
   * Contrato CCMX10 (milho novembro 2010)

SPREADS MÉDIAS MÓVEIS
Set/Nov -1,05 Situação
Nov/Jan -1,33 Entrada 26,00R$        

Data 23/set
FECHAMENTO BMF FECHAMENTO CBOT REFERÊNCIAS CAMPINAS/SP Rentab./Margem 0,00%
Nov.10 R$ 26,00 -1,70% Dez.10 499,25 -1,15% + Comum Maior Menor Estratégia: 7E X 31E - 60'
Jan. 11 R$ 27,39 -1,12% Mar. 11 512,25 -1,17% 25,80R$     26,50R$  25,50R$       

   * Fonte: XP Agro

Mas e para que servem esses tais contratos futuros de SOJA e de MILHO? … dê uma olhadinha na próxima página…

 SOJA

 MILHO TENDÊNCIA

ANÁLISE GRÁFICA

Na Compra e Afastadas Na Compra e Próximas

Na Venda e Próximas

23/9/2010

TENDÊNCIA

- Mais uma sessão de ganhos para a soja em Chicago. Após uma abertura pesada 
acompanhando milho e trigo, a oleaginosa voltou a encontrar sustentação na demanda e 
fluxo especulativo atrelado a preocupação com a briga por área frente ao milho na safra 
2011/12 nos EUA.
- No início da manhã o Census Bureau reportou processamento mensal nos EUA em 3,49 
mi/t em agosto, acima das expectativas do mercado em 3,46 mi/t. Ainda no lado da 
demanda, o USDA anunciou a venda de 120 mil t de soja para a China e 120 mil t para 
destinos não revelados, além de um volume de vendas semanais (referentes a semana 
passada) em 1,08 mi t, uma alta de 62% na semana, mesmo nos atuais patamares de 
preços, próximo aos 11,00/bushel.
- No decorrer da sessão, as atenções voltaram-se para os dados da Informa projetando a 
safra norte-americana em 92,86 mi. t, abaixo dos 93,54 mi. t projetados anteriormente 
(USDA estimou em setembro uma colheita de 94,79 mi. t) referindo-se a uma menor área 
cultivada com a cultura no país. Mais importante do que as referidas estimativas foi a 
indicação de área a ser cultivada com a soja em 2011 em 77,4 mi/acres, uma queda de 1,5 
mi/acres em relação a área cultivada na safra atual. Com isso, o mercado voltou a encontrar 
sustentação no temor de que, com a demanda firme e o risco climático existente para a safra 
sul-americana, uma área menor nos EUA na safra 11/12 seria problemático ao cenário 
macro da oleaginosa.
- Tecnicamente o novembro CBOT demonstra sinalização positiva, mas necessita o 
rompimento dos 1100 para ganhar fôlego rumo aos 1126,25. Na BM&F, sem alterações para 
o maio/11 com suporte em 24,95 e resistência em 25,30. 

- Preços em queda para o milho na BM&F. A fraqueza do indicador combinado a 
movimentação do mercado norte-americano resultaram em realizações nos futuros 
BM&F.
- Como reportamos no relatório anterior, em algumas regiões do país a oferta do cereal 
tem melhorado após as altas recentes cenário este que, juntamente com o retorno das 
chuvas sobre o PR vem reduzindo o interesse de compra nos futuros. De qualquer 
forma, o mercado paulista especialmente, continua sinalizando um cenário de oferta 
limitada, com negócios concentrados em pequenos lotes e, queda dos contratos em 
aberto nas últimas sessões evidencia movimento de realização de lucros.
- Ontem o Deral assustou ao reportar que apenas 3% da área de milho esta plantada 
no estado ante 30% no mesmo período de 2009 e, embora as chuvas devem retornar 
nos próximos dias, isto é um fator d4e preocupação especialmente com o risco 
associado ao La Niña na atual temporada e a firmeza recente dos preços da soja, 
mantendo a expectativa de uma menor área de cultivo com o cereal na safra de verão. 
- Em Chicago mercado trabalhou em forte queda na esteira do trigo com realizações de 
lucros e demanda mais fraca.
- Graficamente, novembro BM&F perdeu força na sessão de hoje, mas manteve-se 
acima do suporte importante em 25,80 na convergência de LTA no diário e primeira 
retração de Fibonacci. No curto prazo, a sustentação acima deste patamar mantém 
viés altista. Mercado ganha força, voltando a trabalhar acima dos 26,15.



Código do contrato: SOJ Código do contrato:    CCM
Margem: R$ 1.750 Margem:
Cotação em dólares por saca Cotação em reais por saca
Tamanho do contr.: 450 sacas Tamanho do contr.: 450 sacas
Vencimento mais negociado: Vencimento mais negociado:
maio de 2011 (sojk11) setembro (CCMU10)
Horário Horário 
9:00 as 15:00 after 15:30 as 18:00 9:00 as 15:00 after 16:15 as 18:00

Faça um curso sobre mercados futuros e conheca mais sobre esse fantástico mercado!
Veja o vídeo

Para se inscrever clique no link abaixo ou ligue para 0800 723 3700
http://www.xpe.com.br/etapas_da_inscricao_xpe.aspx?Curso9=True&TipoEvento=4&DescEvento=24

Para mais informações contate seu operador.

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

 

R$ 830

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 <http://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 financeiro. 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 sentirem satisfeitos com as soluções dadas pela empresa a seus problemas. Para 
contato, ligue 0800 725 5534.

8. Commoditie 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.

Os contratos futuros de soja ou de milho, assim como 
outros contratos (índice futuro, dólar, café, boi, etanol, 
etc) podem ser utilizados por hedgers ou investidores.
* hedger é quem deseja proteger-se de oscilações 
desfavoráveis nos preços preços de ativos. 
* investidor é aquele que simplesmente compra ou 
vende contratos antecipando alta ou queda dos preços.
Diretamente no seu Homebroker voce pode comprar 
ou vender qualquer contrato futuro. Ou seja, é tao facil 
quanto comprar ou vender ações da Petrobras. 


