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Monitorando chuvas no Brasil, mercado de 
soja continua ímpeto altista 
Mesmo com uma safra brasileira recorde, situação da oferta mundi-
al não deve ficar folgada 

A semana anterior começou com volatilidade no mercado de soja em Chicago, 
mas as cotações encerraram a segunda-feira em forte alta. 

Mesmo com a melhora do clima na América do Sul e uma potencial safra recor-
de no Brasil, os fatores altistas continuam muito presentes para a oleaginosa, 
em meio a uma demanda aquecida. 

As inspeções de exportação dos EUA na semana encerrada em 21/01 tiveram 
um resultado bastante elevado, alcançando 1,98 milhão de toneladas, quase o 
dobro do registrado na mesma semana um ano antes. 

A terça-feira foi mais um dia de alta expressiva dos preços na CBOT. Apesar de 
o clima mais chuvoso no Brasil ter melhorado as condições das lavouras em vá-
rias áreas, em locais onde a soja já está madura e pronta para ser colhida, esse 
contexto traz preocupações, podendo atrasar ainda mais o ciclo da oleaginosa, 
com impactos no calendário de exportação. 

Intraday semanal - março/21 (CME)  

Fonte: CME. Elaboração: StoneX. 
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Além disso, a ameaça de grave de caminhoneiros no Brasil também preocupa, 
apesar de o movimento parecer não estar plenamente articulado entre toda a 
categoria. 

Com isso, as próximas semanas devem se acompanhadas de perto, uma vez 
que os dados de line-up já indicam muito navios esperando ou ao largo, num 
volume total perto de 9 milhões de toneladas para fevereiro, volume que dificil-
mente será alcançado. 

Na quarta-feira, a soja oscilou entre os campos positivo e negativo, mas ainda 
somou leves ganhos na sessão. O mercado continua acompanhando o clima na 
América do Sul, com potenciais atrasos no Brasil devido ao excesso de chuvas 
no Brasil e dúvidas sobre a qualidade dos grãos. 

De qualquer forma, a soja brasileira está mais competitiva que a norte-
americana para a China em fevereiro, com rumores de que o país asiático está 
trocando a origem dos EUA para o Brasil, situação reforçada pelos dados de 
line-up.  

Contrato 22-jan 29-jan Var. C. Abertos
mar-21 1.311,75   1.353,25     3,2% 307.001         
mai-21 1.311,75   1.351,50     3,0% 184.991         
jul-21 1.298,50   1.333,00     2,7% 148.723         
ago-21 1.254,00   1.285,00     2,5% 15.259           
set-21 1.161,00   1.185,50     2,1% 10.496           

 TOTAL 666.470

Soja CBOT (cents/bushel)

Fonte: CME. Elaboração: StoneX. 

Vendas semanais de exportação 2020/21 – EUA  

Fonte: USDA. Elaboração: StoneX. 
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Na quinta-feira, houve realização de lucros, com as cotações encerrando em 
baixa, com o mercado continuando a acompanhar a América do Sul. No Brasil, 
a ocorrência recente de chuvas, apesar de trazer preocupação quanto à colhei-
ta, tem melhorado as condições das lavouras que ainda estão em fases de de-
senvolvimento, em que há necessidade de água. Por outro lado, a Bolsa de Ce-
reales de Buenos Aires reduziu, mais uma vez, sua estimativa de produção para 
a Argentina, passando de 46,5 para 46 milhões de toneladas. 

As vendas de exportação dos EUA na semana encerrada em 21/01, para a sa-
fra 2020/21, alcançaram 466 mil toneladas, nível bem abaixo do piso das ex-
pectativas, que iam de 800 mil a 1,4 milhão de toneladas. De qualquer forma, 
no acumulado, as negociações estão 26,3 milhões de toneladas acima do re-
gistrado no mesmo período um ano antes. 

Na sexta-feira, o fechamento voltou a registrar alta, após ter oscilado em torno 
da estabilidade durante a maior parte do dia. Não houve mudanças nos funda-
mentos, com o mercado acompanhando a situação da América do Sul e quan-
do as exportações brasileiras vão ganhar força 

No final da tarde, a StoneX divulgou seu acompanhamento de safra, com 1,3% 
das lavouras de soja já colhidas, contra 10% no mesmo período de 2020. 
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PREÇOS FÍSICOS (R$/sc 60kg) 
Praça 28-jan Há 1 sem Var. %* Praça 28-jan Há 1 sem Var. %*

Rio Grande 168,00 167,00 0,60% Campo Grande 150,00 155,00 -3,23%
Passo Fundo 167,00 167,00 0,00% Dourados 160,00 158,00 1,27%
Santa Rosa 168,00 167,50 0,30% Ponta Porã 153,00 157,00 -2,55%
Júlio de Castilhos 168,00 166,50 0,90% São Gabriel do Oeste 152,00 148,00 2,70%
Ijuí 168,00 166,00 1,20% Chapadão do Sul 155,00 154,00 0,65%

Rio Verde 162,00 160,00 1,25%
Paranaguá 173,00 170,00 1,76% Goiatuba 163,00 161,00 1,24%
Ponta Grossa 167,50 168,50 -0,59%
Cascavel 172,00 167,00 2,99% Uberlândia 162,00 162,00 0,00%
Maringá 170,00 167,00 1,80% Patrocínio 162,00 162,00 0,00%
Londrina 170,00 167,00 1,80% Unaí 157,50 159,50 -1,25%
Pato Branco 171,00 167,00 2,40%

Balsas 163,00 161,00 1,24%
Rondonópolis 160,00 160,00 0,00%
Primavera 157,00 158,00 -0,63% Barreiras 157,00 156,00 0,64%
Sorriso 154,00 151,00 1,99%
Sapezal 154,00 154,00 0,00% Campos Novos 165,00 165,00 0,00%
Campo Novo 155,00 155,00 0,00%
Sinop 152,00 150,00 1,33%
Diamantino 157,00 157,00 0,00%
* Semanal

Fonte: INTL FCStone, Agrolink, IMEA.

Rio Grande do Sul

Goiás

Minas Gerais

Mato Grosso

Mato Grosso do Sul

Paraná

Maranhão

Bahia

Santa Catarina

O grupo de empresas StoneX Group Inc. presta serviço de consultoria no mercado de commodities e serviços financeiros em todo o mundo por meio de suas subsidiárias, 
incluindo commodities físicas, títulos, derivativos OTC ou negociados em bolsa, gestão de riscos, pagamentos globais e produtos em moeda estrangeira, de acordo com a lei 
aplicável nas jurisdições onde são prestados os serviços. Referências a productos OTC ou swaps são feitas em nome da INTL FCStone Markets, LLC (“IFM”), membro da Nati-
onal Futures Association (“NFA”) e provisóriamente registrado na U.S. Commodity Futures Trading Commission (“CFTC”) para executar swaps. Os produtos da IFM são cria-
dos apenas para individuos ou firmas que se qualificam de acordó com as normas da CFTC como Participante Elegível ao Contrato  (“ECP”) da IFM. A INTL FCStone Financial 
Inc. (“IFCF”) é um membro da FINRA/NFA/SIPC e registrada na Mesa Reguladora de Valores Mobiliários Municipais (“MSRB”). IFCF é registrada na U.S. Secutiries and Exchan-
ge Commission (“SEC”) como corretora de valores e com a CFTC como Consultor de Transações de Commodities e Comércio de Mercadorias e Futuros. As referências à nego-
ciação de ações são feitas em nome da Divisão BD da IFCF e destinam-se somente a um público de clientes institucionais conforme definido pela norma FINRA 4512(c). 
Referências a opções e futuros negociados em bolsa são feitas em nome da Divisão FCM da IFCF. StoneX é o nome comercial da INTL FCStone Ltd. INTL FCStone Ltd é regis-
trada na Inglaterra e no País de Gales sob o n° 5616586 e é autorizada e regulada pela UK FInancial Conduct Authority. [FRN 446717] a prestar serviços para clientes profis-
sionais e qualificados, incluindo: intermediação, execução e, quando necessário, compensação de transações de derivativos em futuros e opções negociados em bolsas. A 
SFL também está autorizada a participar da Intermediação e execução de transações em determinados produtos de balcão, negociação de determinados valores mobiliários, 
negociação de metais preciosos e serviços de pagamento a clientes qualificados. A SFL é regulada e autorizada pela Financial Conduct Authority (FCA) de acordo com os 
Payment Services Regulations 2017 a prestar serviços de pagamento. A IFL é membro “ring-dealing” categoria 1 da Bolsa de Metais de Londres (London Metal Exchange). 
Além disso, a SFL também realiza negócios com outras commodities entregues fisicamente e outras atividades comerciais gerais que não são reguladas e não precisam ser 
autorizadas pela Financial Conduct Authority. A StoneX Group Inc. atua como agente da SFL em Nova York com relação a seus negócios de serviços de pagamentos. StoneX 
APAC Pte. Ltd. atua como agente da SFL em Singapura com relação a seus negócios de serviços de pagamentos. ‘StoneX’ é o nome comercial usado pelo StoneX Group Inc. e 
todas as suas entidades e subsidiárias associadas. 

A negociação de ações, swaps, derivativos negociados em bolsa ou balcão, opções, aluguel e títulos, envolve um risco substancial de perdas e não é adequado para todos os 
investidores. As informações contidas neste documento não são recomendações de negociação, pesquisa de investimentos ou uma oferta para comprar ou vender qualquer 
tipo de derivativo ou ação, pois não levam em consideração seus objetivos de investimentos particulares ou situação financeira e não criam obrigações para que qualquer 
empresa do Grupo StoneX entre em qualquer transação com você. Você deve realizar uma análise independente de qualquer transação para determinar se ela é adequada 
ao seu perfil. Nenhum conteúdo deste material pode ser copiado, fotografado ou duplicado de qualquer maneira ou redistribuído  sem consentimento prévio por escrito da 
StoneX Group Inc. 

© 2021 StoneX Group, Inc. Todos os direitos reservados. 
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Brasil 

AGENDA SEMANAL 
*Horário de Brasília 

Data Horário* Indicador/Evento Fonte Referência Relevância 

01/fev 8:25 Boletim Focus 
Banco 
Central 

semanal ●●● 

 10:00 PMI da Indústria IHS Markit jan ●●○ 

  15:00 Balança Comercial Secex semanal ●●● 

02/fev 9:00 Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física (PIM-PF) IBGE dez ●●● 

03/fev 5:00 IPC-Fipe: Índice de Preços ao Consumidor da Fipe Fipe jan ●○○ 

 10:00 PMI de Serviços IHS Markit jan ●●○ 

  10:00 PMI Consolidado IHS Markit jan ●●○ 

04/fev 12:30 Carta da Anfavea Anfavea jan ●○○ 

05/fev 8:00 IGP-DI: Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna FGV jan ●●○ 
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AGENDA SEMANAL 
*Horário de Brasília 

Estados Unidos 

Data Horário* Indicador/Evento Fonte Referência Relevância 

01/fev 11:45 PMI da Indústria IHS Markit jan ●●○ 

 12:00 Gastos com a construção 
Census Bu-
reau 

dez ●●● 

 12:00 Índice composto da atividade manufatureira ISM jan ●●● 

  18:00 Relatório de Acompanhamento e Condições de Safra USDA semanal ●●● 

  20:00 Vendas de automóveis 
Autodata 
Corp. 

jan ●○○ 

02/fev 11:45 Índice do Ambiente de Negócios de Nova Iorque ISM jan ●○○ 

  18:30 Estoques de petróleo cru API semanal ●●○ 

03/fev 10:15 Relatório de emprego do setor privado 
ADP/
Moody's 

jan ●●○ 

 11:45 PMI de Serviços IHS Markit jan ●●○ 

 11:45 PMI Consolidado IHS Markit jan ●●○ 

 12:00 Índice composto do setor de serviços ISM jan ●●● 

  12:30 Relatório de O&D de petróleo EIA semanal ●●● 

04/fev 10:30 Produtividade do Trabalho e Custos da Mão-de-obra BLS 
4º tri-

mestre 
●○○ 

 10:30 Pedidos de auxílio-desemprego BLS semanal ●●● 

 10:30 Relatório de Vendas de Exportação USDA semanal ●●● 

 12:00 Expedição, Estoques e Pedidos da Indústria 
Census Bu-
reau 

dez ●●● 

 12:30 Relatório de estoques de gás natural EIA semanal ●●○ 

  18:30 Balanço Patrimonial do Fed 
Federal Re-
serve 

semanal ●○○ 

05/fev 10:30 Relatório de Situação do Emprego BLS jan ●●● 

 10:30 Balança Comercial BEA dez ●●● 

 15:00 Contagem de poços ativos de petróleo 
Baker 
Hughes 

semanal ●○○ 

  17:30 Posições dos Agentes (COT) CFTC semanal ●●● 


