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Matt Zeller St. James CFS/Mankato ADM 

Inteligência de Mercado Basis Milho Spot: -10Z (-5 vs. duas semanas atrás) 

West Des Moines, IA Basis Soja Spot: +0F (-20 vs. Duas semanas atrás) 

“Os prêmios do milho recuaram de forma leve no sul de Minnesota nas últimas duas 
semanas, mas mantiveram seu ritmo, enquanto os prêmios da soja negociaram em 
queda. Não há muito movimento extra rumo ao final do ano, mas os níveis de prêmios 
e preços físicos ainda são muito fortes historicamente, com margens fortes para o 
usuário final. O maior problema do produtor no próximo mês será encontrar um lugar 
para gastar dinheiro...”  

Mark Lucas Aurora, SD Valero/Dawson, MN 

Gerenciamento de risco Basis Milho Spot: +6H (-8) 

Minneapolis, MN Basis Soja Spot: -25F (-15) 

“A colheita já foi concluída, com exceção de alguns retardatários. O clima tem 
cooperado nas últimas duas semanas. A venda do produtor tem sido leve. Os prêmios 
do milho nas usinas nas últimas duas semanas perderam ímpeto; os bids recuaram 
cerca de 4 cents, em média, com algumas usinas registrando queda de 10 cents. Os 
prêmios da soja permaneceram entre estáveis e em queda de 25 cents nas usinas. A 
perda média nos bids foi de 6,8 cents nas últimas 2 semanas.”  

CINTURÃO DE MILHO NORTE/NOROESTE 

Samantha Trcka  Hansen Mueller/Cargill Sioux City, IA 

Gerenciamento de risco Basis Milho Spot: -10H (+10) 

Minneapolis, MN Basis Soja Spot: -15F (-5) 

“O trabalho de campo se encerrou e o bom clima recente forneceu ao produtor alguns dias 
extras para limpar o equipamento. A comercialização de grãos ficou em segundo plano 
em relação ao planejamento tributário, uma vez que a venda dos produtores foi 
interrompida e as portas dos graneleiros fechadas com solda. Os bids do milho rolaram 
para março, mas permanecem entre estáveis e mais firmes. Ao contrário do processador 
de soja, que pinta um quadro de contentamento com propriedade. Os bids da soja 
permaneceram estáveis e em queda de 5 na última semana.”  

Phillip Claussen Hilsboro, ND 

Gerenciamento de risco Basis Milho Spot: -15Z (-5) 

Minneapolis, MN Basis Soja Spot: -20F (estável) 

O movimento físico permanece leve e os prêmios praticamente inalterados na Dakota 
do Norte nas últimas duas semanas. Olhando para o próximo ano, a severidade das 
condições de seca no estado diminuiu nos últimos sessenta dias. Ainda há a 
necessidade de as partes central e oeste do estado recarregarem ainda mais o 
subsolo, mas a umidade recente tem sido bem-vinda”.  

ND 

Matt Campbell Valero Ft. Dodge/ADM Des Moines, IA 

Gerenciamento de risco Basis Milho Spot: +20H (+5) 

West Des Moines, IA Basis Soja Spot: -5F (-20) 

“As vendas do produtor são um sucesso e um fracasso, com as de soja diminuindo 
significativamente e as de milho seguindo lentas. A narrativa de que o produtor vai esperar 
até o próximo ano para vender não é muito precisa, já que alguns negócios físicos a USD 
6,00 movimentaram o milho. Os prêmios do milho em geral parecem instáveis conforme 
movemos os bids para o CH; um enfraquecimento foi observado. O clima favorável 
também ajuda a manter o movimento um pouco melhor em novembro/início de dezembro. 
Os prêmios da soja não têm feito muito; a cobertura do processador é decente e há 
vendedores comerciais dispostos no mercado.”  
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LESTE DO CINTURÃO DE MILHO 

Drew VanWinkle Columbus, OH Ferrovia CSX 

Gerenciamento de risco Basis Milho Spot: +8Z (+18) 

Bowling Green, OH Basis Soja Spot: +5F (-11) 

“Em relação à colheita, a luz no fim do túnel está se aproximando muito lentamente. A 
maioria dos produtores já finalizou a colheita, mas ainda há um volume de milho a ser 
colhido. No geral, os rendimentos têm sido ótimos. As vendas do produtor 
desaceleraram. Os prêmios do milho têm permanecido relativamente estáveis, 
enquanto os da soja se fortaleceu em até 5 cents.”  

Jamie Rader Linden/Lafayette, IN 

Gerenciamento de risco Basis Milho Spot: +5Z (-5) 

Bowling Green, OH Basis Soja Spot: +15F (-5) 

Nenhum comentário esta semana.  

Peter Fish St. Louis, MO 

Gerenciamento de risco Basis Milho Spot: +23Z (+5) 

Kansas City, MO Basis Soja Spot:  +21F (estável) 

“A colheita está quase completa. Com as condições climáticas decentes, estamos 
vendo muito fertilizante sendo poupados para o próximo ano. A colheita de trigo 
parece estar em bom estado. Chuvas seriam benéficas na região de comércio no 
oeste. Os prêmios do milho, soja e trigo permaneceram estáveis. Os prêmios do sorgo 
têm se recuperado.”  

JP Jones Decatur, IL - ADM/Caminhão 

Gerenciamento de risco Basis Milho Spot: +20Z (estável) 

Bloomington, IL Basis Soja Spot: +15F (+20) 

“Os prêmios do milho em Decatur permaneceram estáveis na última semana (com o 
término da colheita), enquanto os prêmios no rio Mississippi registraram uma leve 
melhora. Os prêmios da soja, como os do milho, têm se mantido estáveis com os 
processadores regionais confortáveis com seus níveis atuais e pouco estresse em 
relação à disponibilidade da soja quando necessário. As colheitadeiras foram 
estacionadas, exceto as dos produtores mais lentos. Agora o foco deve ser 
direcionado para os grãos nos graneleiros e grãos para o próximo ano; embora eu 
espere que saiam lentamente dos graneleiros enquanto as pessoas continuam 
esperando por uma alta.”  

“A colheita está terminando finalmente, mas a neve tem impedido o trabalho final. Os 
prêmios continuam a melhorar, mas provavelmente se estabilizarão à medida que as 
exportações diminuem devido ao congelamento dos lagos. As safras robustas de milho e 
soja devem, em último caso, limitar os prêmios na maior parte, pois a cobertura pode ser 
encontrada com uma alta nos prêmios e um CAD mais fraco.”  

Bailey Elchinger  Hamilton, ON—Richardson 

Gerenciamento de risco Basis Milho Spot: -118Z (-12 vs. duas semanas atrás) 

Bowling Green, OH Basis Soja Spot: -265f (-15 vs. duas semanas atrás) 
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SUDOESTE DO CINTURÃO DE MILHO 

Jake Moline Atlantic Elite/AGP Sheldon, IA 

Gerenciamento de risco Basis Milho Spot: -40Z (estável) 

West Des Moines, IA Basis Soja Spot: -30F (-15) 

 “Embora ainda inflacionados em comparação com o “normal”, os valores dos prêmios 
estão começando a recuar em todo o estado de Iowa, com os prêmios do milho caindo 
de 5 a 10 cents na semana e os da soja entre estáveis e em queda de 5 cents. Estimo 
vendas mínimas por parte do produtor entre agora e o final do ano. A força dos 
prêmios recente foi direcionada por fortes margens do processador para usinas de 
esmagamento de soja e de etanol.”  

Alex Basset Craig, MO/Saint Joseph 

Gerenciamento de risco Basis Milho Spot: -10Z (estável) 

Kansas City, MO Basis Soja Spot: 0F (estável) 

“O Kansas City rolou esta semana com um carrego de 3 cents, levando o trigo de 12% 
de proteína a 237 contra o H. Os mercados físicos permanecem firmes, já que a 
demanda continua presente. Os spreads também se firmaram, incentivando o 
movimento do lado comercial. Os spreads e os prêmios devem continuar a fazer o 
trabalho por algum tempo e com a quebra nos futuros trazendo compras do usuário 
final. Garden City mostra o milho em +92 @ +102 para janeiro-fevereiro-março, com os 
bids do sorgo em +65 @ +75. Os prêmios da soja em Wichita foram vistas em +20, 
mas poderia registrar mais 10 cents por bushels.”  

Thomas Smith Hereford/Spearman, TX 

Gerenciamento de risco Basis Milho Spot: +115Z (-5) 

Kansas City, MO Basis Soja Spot: -102F (estável) 

“Os bids para milho e sorgo permanecem fortes ao longo da costa, com os bids para o 
milho de Corpus e Houston permanecendo em +95 e +75. Os bids para o sorgo perma-
neceram em +85 e +105. Do outro lado do estado, os bids em Hereford permanecem 
fortes em +120, 20 acima do mesmo período do ano passado.”  

“Os prêmios do milho tinham 2x mais probabilidade de serem mais fortes do que fracos 
para entrega em novembro, em dezembro e registrando mais força do que fraqueza em 
janeiro-fevereiro-março. Os prêmios estão em máximas históricas para segunda 
quinzena de novembro. Os prêmios de entrega rápida continuam a impulsionar as 
vendas. Os prêmios da soja tem recuado em alguns cents no comparativo semanal. É 
possível observar cada vez mais sacas brancas na fazenda e com o preço do aço essa 
tendência provavelmente deve se acelerar em Nebraska. Os produtores ainda aplicam 
NH3 e realizando outros trabalhos de campo. As condições do solo são secas e os 
produtores se aceitariam chuvas intensas antes do inverno.”  

Escritório de Omaha ADM Columbus, NE/Bunce Council Bluffs, IA 

Kevin Gonnerman  Basis Milho Spot: +15Z (+15 vs. duas semanas atrás) 

Omaha, NE Basis Soja Spot: +10F (+5 vs. duas semanas atrás)  
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