
Pos. Estoques 
01/09/2021

Média das 

estimativas
Estimativa 

StoneX
Intervalo das 
estimativas

Pos. Estoques 
01/09/2020

Pos. Estoques 
01/06/2021

Milho 1.236 1.155 1.252 998-1252 1.919 4.112

Soja 256 174 163 145-202 525 767

Trigo 1.780 1.852 1.783 1775-1998 2.158 844

2020/21

2021/22

Posição Trimestral dos Estoques (milhões de bushels)

Pos. Estoques 
01/09/2021

Média das 

estimativas
Estimativa 

StoneX
Intervalo das 
estimativas

Pos. Estoques 
01/09/2020

Pos. Estoques 
01/06/2021

Milho 31,41 29,34 31,80 25,35-31,8 48,74 104,45
Soja 6,97 4,74 4,44 3,95-5,5 14,29 20,87

Trigo 48,44 50,40 48,53 48,31-54,38 58,73 22,97

2020/21

2021/22

Posição Trimestral dos Estoques (milhões de toneladas)

Fonte: USDA.

Grãos
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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. A StoneX não é responsável por qualquer redistribuição deste material por terceiros, ou quaisquer decisões comerciais tomadas por pessoas a partir deste material. As informações e/ou
fatos contidos neste documento foram obtidas de fontes que acreditamos ser de confiança, mas não há garantias quanto à sua exatidão ou integridade. Estes materiais representam as opiniões, os
pontos de vista e as projeções do autor, salvo se indicado o contrário, e não necessariamente refletem os pontos de vista e estratégias de negociação empregadas pela StoneX. Todas as previsões de
condições de mercado são inerentemente subjetivas e especulativas, e resultados reais e previsões subsequentes podem variar significativamente em relação a essas previsões. Nenhuma garantia é
feita de que essas previsões serão alcançadas, sejam expressas ou implícitas. Todos os exemplos são fornecidos apenas para fins ilustrativos, e não significam a possibilidade de conseguir resultados
similares àqueles dos exemplos. Entre em contato com os especialistas designados pela StoneX para consultoria específica em negociações que atendam às suas preferências comerciais. Se você
tiver quaisquer dúvidas ou comentários sobre a nossa Política de Privacidade, entre em contato conosco. Nenhuma parte deste material pode ser copiada, fotocopiada ou reproduzida sob qualquer
formato por quaisquer meios ou redistribuída sem o consentimento prévio por escrito da StoneX Group Inc. © 2020 StoneX Group, Inc. Todos os direitos reservados.


