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BRASIL  

 
As exportações de abril estão em 176.995 tns, o que traz o total para 20/21 
em 2.120.455 tns (9,73 milhões de fardos vs estimativa total USDA 20/21 
em 10,5 milhões de fardos). Apenas 165.605 Tns/mensal (760.632 
fardos/mensalmente) para exportar nos últimos 3 meses deste ano de 
comercialização, a fim de atingir o número de exportação do USDA. 
  
Nenhuma grande mudança no desenvolvimento climático. O IMEA estima 
agora uma produção de algodão semente para Mato Grosso de 4.240 
kgs/ha, o que daria cerca de 1.738 kg de pluma por ha. Isso seria um pouco 
menor do que no ano passado, que tinha 4.312 kg/ha de algodão caroço e 
1.768 kg/ha pluma. Ainda assim, a estimativa pode ser otimista pressupõe 
o bom tempo continuado e especialmente chuvas boas adicionais durante 
maio e início de junho. 
 
Falando de 2022, Ainda não há clareza sobre o tamanho da cultura. Os 
agricultores estão enfrentando uma escolha difícil do que plantar; com os 
preços atuais elevados, o milho tornou-se uma safra de safrinha muito 
atraente. Especialmente os pequenos agricultores menos bem financiados 
são tentados a ir para o milho que usa muito menos investimento do que o 
algodão; mas mesmo os grandes agricultores podem aproveitar a 
oportunidade para plantar milho como uma cultura de rotação, a fim de 
melhorar a qualidade do solo e reduzir a pressão sobre pragas. Além disso, o milho é muito líquido e fácil de vender também para embarque 
diferido. As decisões de plantio terão que ser tomadas durante os próximos 2-3 meses, pois os agricultores precisarão encomendar seus 
insumos. Temos que acompanhar de perto. 

MERCADO ICE  

Foi mais uma semana positiva para o Algodão, com o julho movimentando-se em uma faixa de 474 pontos entre 86,36 e 91,00 cts/lb, antes 
de chegar aos 158 pontos, a 89,66 pontos. O volume foi leve ao longo da semana, com média de apenas 21.267 contratos. 
 

Para a nova safra de dec21, os preços foram ligeiramente menos voláteis, negociando em uma faixa de 293 entre 84,07 e 87,00 cts/lb antes 
de liquidar a semana em 183 pontos a 86,89! O interesse aberto no Z21 continua subindo e em 91.363 contratos está pouco abaixo de 10 
mil no mês anterior de julho! 
 

O relatório da CFTC COT após o fechamento foi surpreendente pelo fato de que o mercado teve uma semana positiva, mas pouco teve a 
ver com a compra de fundos! O “Managed Money” (Especuladores) vendeu 493 contratos líquidos, reduzindo sua posição líquida para 
58.155 contratos. Outro grupo de especuladores venderam um líquido de 2.512, enquanto os especuladores não reportáveis venderam 
1.330 contratos líquidos. Entre todos os grupos de especuladores, agora detêm uma posição longa líquida de 88.946 contratos. Para ser 
justo, os fundos têm muita munição para levar o mercado de qualquer maneira e, como lembramos nossos leitores muitas vezes, são 
seguidores de tendências e não fabricantes de tendências. Para todas as Commodities, essa tendência está claramente em alta! 
 

Já faz um tempo desde que não demos uma olhada nas estatísticas do algodão. Esta temporada cai como uma das observações mais 
voláteis que nosso próprio trabalho estatístico olha para um início sazonal em 1º de junho e termina em 31 de maio, incorporando assim 
futuros da mesma temporada, ou seja, apenas dezembro, março, maio e julho. 
 

Esta temporada viu suas baixas logo no início da temporada na base de 1º de junho Z20 em exatamente 57.16 e suas máximas em 26 de 
fevereiro base o K21 em 95.60 fazendo para uma faixa de 38.44c/lb até agora! 
 

A média deste século é de pouco mais de 36c/lb, mas incorpora as temporadas altamente volátil de 11/11 e 11/12. Mesmo tirando essas 
estações, o mercado ainda movimenta uma média de pouco menos de 27c/lb. O tempo médio entre os baixos e os altos desde 1960 é de 
210 dias e para este século é marginalmente mais em 219 dias. 
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https://economistavisual.com/os-destinos-das-exportacoes-brasileiras/ 

mailto:brasil@artigas.eu
mailto:ricardo@artigas.eu
mailto:executions-brasil@artigas.eu
tel:+44176995
tel:+442021
tel:+442120455
tel:+442021
tel:+44165605
tel:+44760632
tel:+444240
tel:+441738
tel:+444312
tel:+441768
tel:+448636
tel:+449100
tel:+448966
tel:+448407
tel:+448700
tel:+448689
tel:+445716
tel:+449560
tel:+443844
tel:+441011
tel:+441112
tel:+441960


 

 
Artigas do Brasil | Corredora de comodities 
Rua: Coronel Joviniano Brandão  | 462 – Mooca – São Paulo – SP  | CEP: 03127.175 
Email:  brasil@artigas.eu | ricardo@artigas.eu | executions-brasil@artigas.eu |  

 

Houve 4 movimentos para 1 dólar desde 1960 e, na verdade, todos os 4 ocorreram desde a temporada 94/95 sendo um período de apenas 
27 temporadas. O mercado não vê tal movimento desde a temporada de 11/12 e, estamos bem atrasados para um! 
 

Gostamos de dar nosso palpite bem antes da nova temporada começar. Na verdade, esperamos que a temporada 21/22 seja outra volátil 
com um intervalo não muito diferente de 20/21 e acreditamos que com o tempo os fundamentos para algodão apoiarão tal movimento. 
Nosso palpite atual para a temporada 21/22 é uma ampla faixa de 79c/lb a 118c/lb com os baixos esperados no início da temporada e os 
altos antes do final de março 22. 
 

Em resumo, se julho de 21 romper as altas recentes em 91.66, então o mercado deve procurar testar altas sazonais em 95.60, datando 25 
de fevereiro. Se 91.66 se mantiverem, confirmaria o mercado em uma faixa de negociação próxima, desde meados dos 80 até a base dos 
90, julho de 21.  Para a nova safra de dezembro de 21, as questões de seca no Texas ainda estão para ser resolvidas 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 das fiações! 
 

EUA 

 
Mais chuva caiu na última segunda-feira no oeste do Texas. As quantidades mais pesadas estavam na área de Lubbock/Plainview, que havia 
perdido em grande parte a umidade da semana anterior. Há mais chances para a próxima semana. Espero que o padrão atual que vimos 
continue. A maioria dos agricultores no oeste do Texas ainda tem seus produtores ociosos esperando por umidade adicional antes que os 
prazos do seguro atinjam. As temperaturas, em média, também têm sido mais frias do que o normal. 
 

Há rumores de que a área do Tennessee pode estar abaixo de 40,446 mil ha a partir do USDA de 30 de março. Isso colocará a área plantada 
em 76,890 mil ha para o Estado se a "conversa" se provar correta. Dizem que os agricultores estão plantando muito mais milho de algodão 
no estado. Não há dúvida de que perdemos a área no Delta para grãos desde o relatório de março, a questão permanece quanto. Não 
estamos apenas ouvindo de áreas sendo deslocadas em grãos para o Delta e Sudeste, mas também para aqueles que têm uma escolha 
(Distrito 11). 
 

A maior parte da cultura de algodão dos EUA será plantada em maio tão cedo que ouviremos mais estimativas para o possível tamanho da 
cultura. Tentar colocar um número na safra nesta fase é quase impossível, mas as possibilidades devem ser um pouco mais claras no final 
deste mês, uma vez que o plantio se aproxima da conclusão.  
  
O relatório de progresso da cultura mostra que 16% da safra dos EUA é plantada, o que está na média de cinco anos. Os estados Delta 
estão ficando para trás devido ao tempo úmido contínuo, enquanto o Sudeste e o Sudoeste estão plantando a ou ligeiramente acima da 
média de cinco anos. 
 

CHINA 

 
A colheita em Xinjiang está terminada, cerca de 5,78 milhões tns já foram beneficiados na área de Xinjiang, 13.34% maior do que o mesmo 
período do ano passado. Em Xinjiang, cerca de 50% da área esperada é plantada. No Norte eles estão cerca de uma semana atrasados, no 
Sul cerca de três semanas. 
  
Além do algodão doméstico, havia cerca de 1,94 milhões tns de algodão importado de agosto passado até março, e os estoques totais de 
importação são superiores a 0,7 milhões de Tns. 
  
A demanda global foi fraca em abril. As fábricas de tecelagem têm um estoque de fios bastante baixo, mas não querem acumular estoque 
sem ter demanda real. Ao mesmo tempo, o fio importado tirou parte do fio doméstico. Os estoques de algodão nas indústrias são de cerca 
de 1 mês. 
 
Há mais de 500.000 Tns de algodão importado em Qingdao e armazéns próximos. O estoque total de algodão importado na China deve ser 
superior a 700.000 Tns. Estima-se que cerca de 100.000 Tns de algodão está à tona (principalmente indiano). Na semana passada, o NDRC 
anunciou que seriam lançados 700.000 Tns, dos quais 400.000 Tns para processamento de uso, outras 300.000 Tns indústrias poderiam 
aplicar cota geral ou taxa de processamento por sua própria discrição, mas nada é para empresas estatais. O número final estava bem longe 
dos rumores anteriores (2,1 milhões de Tns). Essa cota ajudará a liberar a pressão portuária, já que muitas indústrias estão sem cota agora. 
Esperávamos uma onda de compra após as festas, especialmente para a remessa. 
  
As vendas no varejo da China em março aumentaram 34,2% em relação ao ano anterior. De janeiro a março, as vendas no varejo de bens 
de consumo aumentaram 33,9% ano a ano. Do total, as vendas no varejo de vestuário, calçados, chapéus e tricô aumentaram 54,2% ano a 
ano. Parece que a viagem na China durante as férias de maio está crescendo e espera-se que o consumo geral siga o mesmo caminho para 
este período. 
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