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Após atingir a máxima de 7 anos na terça-feira, os futuros do óleo de soja fo-
ram corrigidos para baixo em um movimento de realização de lucros na sessão 
de ontem em Chicago. O contrato de março, mais ativo, recuou 1,78% ontem, 
anulando os ganhos do dia anterior. Na sessão de hoje, os futuros do óleo de 
soja ainda atuam sem uma direção definida, mas até as 9h recuperavam 0,1%. 
 
A queda do óleo também foi diretamente afetada pelo movimento de baixa 
nos futuros da soja no dia, que recuaram 3,4% em uma massiva realização de 
lucro por parte dos fundos após o impulso gerado pelo novo corte dos esto-
ques americanos no relatório WASDE na terça-feira. 
 
E após 7 dias consecutivos de alta, os preços do petróleo registraram a primei-
ra queda em fevereiro ontem, perdendo força de tração após subirem mais de 
11% no mês. Mesmo assim, a queda foi fraca, apenas 0,07%, enquanto na ses-
são de hoje o Brent cai mais 0,5%. 
 
No mercado físico sul-americano de óleo de soja, os preços FOB seguiram a 
queda em Chicago ontem, porém em menor magnitude. No Brasil, o preço do 
óleo FOB Paranaguá para carregamento em março caiu US$5/ton e o basis 
subiu 60 pontos. Na Argentina, o preço FOB caiu US$16/ton, e o basis subiu 10 
pontos. 
 
Ainda na Argentina, o governo está sendo ameaçado por uma nova greve en-
tre os agricultores caso aumente novamente as taxas de exportações dos ali-
mentos.  O presidente Fernandez acusou os produtores rurais de serem um dos 
responsáveis pela inflação do país e afirmou que as taxas poderão ser eleva-
das visando o controle do aumento dos preços. Atualmente há um imposto de 
33% sobre as exportações de soja e 31% sobre óleo. A Argentina é o maior ex-
portador de óleo de soja do mundo. 
 
Na sessão de hoje na Malásia, após 5 dias consecutivos de altas, os preços do 
óleo de palma em Bursa perderam força, acompanhando a queda do óleo de 
soja no dia anterior e em realização de lucros antes do feriado do Ano Novo 
Lunar. O contrato de março do derivado recuou 1,96%, voltando aos níveis de 
terça-feira. 
 
As exportações de óleo de palma nos primeiros 10 dias de fevereiro aumenta-
ram cerca de 47% em relação a janeiro, o que tem aquecido os preços. 
 
Ontem o MPOB anunciou que os estoques de óleo de palma na Malásia au-
mentaram 4,7%, em decorrência do baixo volume de vendas no mês, mesmo 
com a queda na produção. 
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Contrato 11/2 10/2 Var. C. Abertos
mar/21 3.836 3.889 -1,4% 2.332

abr/21 3.558 3.626 -1,9% 10.005
mai/21 3.346 3.422 -2,2% 6.183

Contrato 11/2 10/2 Var. C. Abertos
mar/21 45,8 45,7 0,2% 8.912
mai/21 45,1 45,0 0,2% 6.356
jul/21 44,4 44,3 0,3% 2.618

Praça Ticker 11/2 10/2 Var.
Soja -CBOT (ct/bu) Sc1 1.354 1354 0,0%

Farelo de Soja -CBOT (US$/tc) SMc1 423 422,3 0,2%
Petróleo Brent - ICE (US$/bbl) LCOc1 61 61,47 -0,7%
Óleo de soja -Dalian (CNY/t) DBYc1 8.428 8.530 -1,2%

Óleo de palma - Dalian (CNY/t) DCPc1 7.346 7346 0,0%

Óleo de Palma Bursa (ringgit/ton)

Óleo de Soja CBOT (cents/libra)

Outras cotações

Praça 10/2 9/2 Var.
CIF SP C12% (R$/ton) 5.655/6.250 5.670/6.266 -0,26%

FOB Paranaguá (mar) US$ 1.031/ton
(R$ 5.553/ton)

US$ 
1.036/ton
(R$ 5.596/ton)

-0,5%

FOB Up River (mar) US$ 1.027/ton
(R$ 5.531/ton)

US$ 
1.043/ton
(R$ 5.634/ton)

-1,5%

Mercado físico - América do Sul

Dados atualizados às 9h de 11 de fevereiro de 2021 

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 National Futures Association (“NFA”) e provisóriamente registrado 
na U.S. Commodity Futures Trading Commission (“CFTC”) para executar swaps. Os produtos da IFM são criados 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 Exchange Commission (“SEC”) como corretora de valores e com a CFTC como Consultor de Transações de Commodities e Co-
mércio de Mercadorias e Futuros. As referências à negociação 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 registrada 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 profissionais e 
qualificados, incluindo: intermediação, execução e, quando necessário, compensação de transações de derivativos em futuros e opções negocia-
dos 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 regula-
da 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 pagamen-
tos. 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 in-
vestimentos ou uma oferta para comprar ou vender qualquer tipo de derivativo ou ação, pois não levam em consideração seus objetivos de inves-
timentos 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 conteú-
do deste material pode ser copiado, fotografado ou duplicado de qualquer maneira ou redistribuído sem consentimento prévio por escrito da Sto-
neX Group Inc. 
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