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MERCADO ICE 
 
O mercado estava em chamas no início desta semana passada, com julho registrando uma alta de 91,66 centavos, antes que a chuva no 
Oeste do Texas esfriou esse movimento "sobrecomprado" nas últimas sessões. A NYF negociou em uma faixa de 560 pontos entre 86,06 
e 91,66 base o contrato de julho. O volume teve uma média baixa de 24.431 contratos, mas as opções foram um pouco mais animadas, 
com média de 6.188 diárias. 
 
Olhando para a nova safra de dezembro21 as coisas foram um pouco menos animadas, mas ainda negociados em uma faixa de 417 pontos 
entre 83,26 e 87,43, finalmente terminando a semana subindo 13 pontos a 85,06. Curiosamente, o spread voltou e com o passar do 
tempo e a seca persiste no Oeste do Texas é improvável que o contrato de dezembro caia muito! O Oeste do Texas finalmente teve 
alguma chuva nas áreas que mais precisavam, ou seja, entre Lubbock e a fronteira do Novo México. No entanto, quantidades de algo 31 
mm provavelmente não serão suficientes para mudar a situação geral da seca, a menos que sejam seguidas por mais chuva nos próximos 
dias e semanas. 
 
Duvidamos que os agricultores se arriscarão a plantar nesta quantidade limitada de chuva, uma vez que quase não há umidade do subsolo 
para as raízes cavarem. No entanto, como um leitor do Texas nos apontou, a área plantada pode realmente exceder a estimativa de 
"Plantios Prospectivos" de 6,8 milhões de ha devido a um cenário favorável de seguro agrícola. 
 
As vendas não fixadas na safra atual permanecem teimosamente altas, já que 3,31 milhões de fardos precisam ser fixados em julho nas 
próximas sete semanas. As compras “on call” em julho estão em um valor mais gerenciável de 0,56 milhões de fardos. As vendas/compras 
“on call” ainda estão em 9,68 milhões de fardos, um aumento de 0,12 milhões na semana. Graças à chuva no Oeste do Texas, uma 
situação potencialmente explosiva nos futuros de NY foi desativada por enquanto, mas ainda sentimos que essas vendas “on call” 
representam um risco se a seca prevalecer. 
 
A situação na Índia continua sendo uma área de preocupação e ouvimos dizer que as indústrias estão operando com 50% da capacidade 
e, com certeza, o preço dos fios tem estado sob alguma pressão nas últimas semanas. A situação em Bangladesh, onde também estão 
em confinamento é melhor, mas ainda difícil. Nossos pensamentos vão para as pessoas lá e para nossos muitos amigos no negócio do 
Algodão lá, onde a vida é muitas vezes difícil e nunca mais durante essas Covid-19! 
 
Como sempre, o relatório CFTC COT após o fechamento nos dá pistas sobre para onde o mercado está indo. Na semana encerrada na 
última terça-feira, os especuladores compraram um robusto 6.776 contratos levando sua posição "long" para  58.668 contratos. Outros 
e os Não Reportáveis compraram um líquido de 3.311 e 1.125 contratos cada um levando seu “long” líquido global de volta para 93.821 
contratos, como podemos comprovar na gráfica embaixo 
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Sem dúvida que a força nos irmãos mais velhos (Milho, Soja e Trigo) ajudou a alimentar essa compra de fundos, pois não passará 
despercebida como algodão tem defasado um pouco! Neste momento, o preço dos fios está lutando para justificar os preços atuais e se 
estivermos certos, o comércio mais amplo pode ocorrer pelas próximas semanas, pelo menos! 
 
Em outras notícias de sexta-feira, foi o lançamento de mais 700 mil tons de cota TRQ da China. 400k mt está processando cota, o que 
significa que o produto acabado tem que ser re-exportado e o saldo é discricionário entre a cota geral e o processamento. A compra 
chinesa pode ser o catalisador para o mercado se mover mais alto! 
 
Em resumo, o contrato de julho de 21 parece ter encontrado suporte um pouco acima dos 80 e parece estar vinculado por enquanto. A 
compra de fundos manteve o mercado alto e é quase certamente necessário se os preços ficarem onde estão! Para a nova safra de 
dezembro 21, as questões de seca no Texas não estão desaparecendo e gostamos do lado longo e reiteramos que os preços de dezembro 
21 nos 70/80 devem ser encarados como uma oportunidade "imperdível" para garantir pelo menos parte dos requisitos futuros de uma 
fiação! 
 

EUA 
 
De acordo com o relatório de acompanhamento da cultura, 12% da safra de algodão do país está plantada contra 13% no ano passado e 
a média de cinco anos de 11%. Com os futuros de milho e soja negociando em níveis não vistos desde 2013, fala-se de mais hectares no 
Centro-Sul e Sudeste recentemente trocando o algodão em grãos. 
 
Como você vai notar o tempo será o tópico mais importante nos EUA para os próximos 30 dias. 
 

- O tempo no Oeste do Texas continua sendo o principal tópico nos EUA.  Comparações já estão sendo feitas até 2011, 
quando o Texas teve uma seca histórica e só fez uma safra de algodão de 3,5 milhões de fardos. 

- Lubbock teve algumas chuvas lentas e choveu nas Planícies Altas. Independentemente da umidade que a área recebeu, 
será um passo na direção certa. Mais alguns mm serão necessários, no entanto, a fim de obter o aumento. Chuvas 
adicionais estão na previsão que é necessária para o plantio bem-sucedido. Vamos ver depois do fim de semana, quando 
teremos informações muito melhores sobre os totais. 

- Fala-se agora que está muito molhado no Delta e Sudeste. Tempestades e chuvas localmente fortes são indicadas durante 
a previsão de quarta a quinta-feira, interrompendo o plantio, além de causar possíveis inundações 

 

China 
 
As indústrias estão substituindo em estoques com base em sua situação financeira, bem como em seu consumo atual. Também houve 
algumas compras adicionais na preparação do feriado de 5 dias (Dia do Trabalho). Algumas indústrias menores estão enfrentando 
dificuldades de recrutamento, crédito bancário apertado e uma situação financeira apertada.  
 
Os preços dos fios domésticos melhoraram junto com os preços do algodão. Os preços dos fios de importação estão inalterados. O preço 
dos fios domésticos é novamente maior do que o fio importado. O índice de gerentes de compras (PMI) do setor manufatureiro da China 
ficou em 51,1 em abril, ligeiramente abaixo dos 51,9 de março, dados do Bureau Nacional de Estatísticas. 
Segue as importações de fios na China 
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