O AGRONEGÓCIO EM
TEMPO REAL

PARA PROFISSIONAIS DO AGRONEGÓCIO
Notícias, análises, preços, projeções e ferramentas integradas em uma única
solução para apoiar profissionais que atuam no agronegócio, desde o produtor ao
trader, com informações relevantes que impactam o preço das commodities

Broadcast Agro
MONITORE O MERCADO
IDENTIFIQUE OPORTUNIDADES
TOME DECISÕES
COTAÇÕES DE FUTUROS
Nas principais bolsas do mundo

PRECIFICAÇÃO DE OPÇÕES
Estratégias com visão multi-leg, fluxo de caixa e visualização
gráfica integradas. Volatilidades histórica e implícita, gregas e
valores intrínseco e extrínseco
LIVRO DE OFERTAS
A profundidade do mercado disponível nos modos horizontal e
vertical, com destaque por corretora ou preço
CLIMA
Previsão do tempo dos próximos 7 dias para as microrregiões
(base IBGE), em formato de tabelas e gráficos, em parceria com
a Somar Meteorologia

ANÁLISE TÉCNICA
Séries diárias e intradiárias integradas, gráficos
sequenciais, todos os eventos corporativos da
BM&FBovespa, estudos e traçados técnicos com
acurada precisão matemática, recursos amigáveis de
usabilidade, exibição e manipulação de séries

BM&F • CBOT • CME • ICE US • ICE Europe • Euronext Commodities

TOP NEWS AGRO
Ranking das principais notícias do setor no momento
AGRO NEWS
Notícias com a cobertura em tempo real das culturas (soja, milho,
sucroalcooleiro, café, pecuária, culturas de inverno), setores,
empresas, eventos, ambiente polÌtico voltado para o agronegócio,
macroeconomia e câmbio.
MERCADO FÍSICO
Preços físicos de soja e milho das principais praças do Brasil,
captados pela equipe do Broadcast. Além dos indicadores e
preços regionalizados de todas as commodities pelo
CEPEA/ESALQ
FRETES
Fretes rodoviários entre regiões produtoras e destinos finais.
LINE UP
Programação dos navios nos principais portos com maior volume
de escoamento de commodities agrícolas.

E AINDA
FILTROS
Para as principais noticias por setor (boi, soja, milho, café)

NEWSLETTERS
Acesso às newsletters Soja & Milho e Boi*

ANÁLISES
Cenários das principais commodities publicados
diariamente (entre 7h e 8h)

LINK RTD/DDE
Suplemento de excel que captura dados em streaming direto do
Broadcast para as suas planilhas

RADAR DA IMPRENSA AGRO
Principais notícias diárias divulgadas na imprensa

*serviço adicional
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INDICADORES MACROECONÔMICOS DO SEGMENTO
IPCA Alimentos; Valor bruto da produção; Índice de confiança do
produtor rural; Índice de Confiança do Produtor de Soja; PIB do
agronegócio (IBGE e CEPEA); Preços de Exportação do
Agronegócio; Volume Exportado do Agronegócio; Taxa Efetiva de
Câmbio do Agronegócio Brasileiro; Atratividade das Exportações
do Agronegócio e Índice de Confiança do Agronegócio

Broadcast Chat
Troca de mensagens individuais ou em salas de conferência, entre
usuários da comunidade Broadcast, em ambiente seguro,
ampliando o acesso à liquidez na obtenção de preços de diversas
fontes, respeitando o sigilo entre as contrapartes, em
conformidade com as regras de compliance da instituição

Broadcast Agro – WEB
Plataforma WEB em tempo real, com layout, ferramentas
e funcionalidades amigáveis e intuitivas, que oferece
cotações de futuros, preços físicos de commodities, fretes
de produtos agrícolas, canal agro meteorológico e dados
de referência.

Permite ainda adaptar o layout do produto à identidade
visual da empresa contratante, no modelo white-label e
com um canal de colaboração de notícias e cotações,
com acesso exclusivo para os clientes indicados
consultarem as informações proprietárias.

Ideal para cooperativas, tradings e corretoras oferecerem
aos seus usuários e clientes, como uma ferramenta para
acompanhar o mercado e tomar decisões.
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NEWSLETTER
As informações mais
relevantes do agronegócio,
diariamente no seu e-mail
As newsletters Broadcast Agro são publicações
diárias de referência, produzidas por uma equipe
especializada do Broadcast e que incluem
notícias, tendências e informações de preços
sobre os mercados de Boi, Soja e Milho –
fundamental para todos os profissionais do setor
de Agronegócios.
Receba em seu e-mail as informações
indispensáveis sobre os desdobramentos do
mercado de commodities agrícolas no Brasil e no
mundo - em duas newsletters: Boi e Soja & Milho.

Frete, preço FOB e mercado físico

Cotações das bolsas

Dados de exportação

CLIMA

Oferta e demanda

Gráficos Analíticos

E ainda:
Cenários
Acontecimentos do
mercado
Notícias macroeconômicas
Notícias exclusivas
do setor
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