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BRASIL – MT (IMEA) 
 

Em quase um ano e meio de Covid-19, é a segunda vez que as 
cotações da fibra rompem a barreira dos ₵US$ 90,00/lp. 
 

A propagação da Covid-19 impactou todas as commodities pelo 
mundo e, no caso do algodão, os preços da pluma atingiram as 
mínimas históricas durante esse período. As cotações da fibra 
têm seguido tendência altista no mês de julho e na última 
semana o valor da pluma na bolsa de NY fechou com média de 
₵US$ 90,51 lpe o Indicador CEPEA/ESALQ (prazo de 8 dias) em 
₵US$ 97,21 lp. A sustentação dos preços no mercado está 
atrelada aos baixos estoques mundiais e à retomada da 
economia global, que, por sua vez, impulsiona a demanda. Por 
outro lado, a pluma nacional estámenos competitiva em relação 
à dos EUA no cenário internacional, diferença de ₵US$ 
6,70/lpentre as duas. Por fim, com a entrada da nova safra 
brasileira, os preços internos tendem a ficar pressionados, o que 
poderáaumentar a competitividade do Brasil no contexto 
mundial. 
 

EUA 
 

De acordo com o relatório de safra / progresso semanal, o algodão esta 5% abaixo da média de cinco anos para os EUA. A 
condição da safra mostrou uma ligeira melhora com apenas 8% na categoria pobre contra 9% na anterior semana. 61% da 
safra agora é boa a excelente, o que aumenta 1% semana após semana. Chuvas isoladas atravessaram o Delta no último fim 
de semana e continuaram durante toda a semana. No Sudeste, chuvas esparsas e tempestades quase que diariamente 
continuam a produzir condições favoráveis para o algodão. West Texas teve chuvas esparsas no Distrito 11 e condados do 
oeste esta semana. As temperaturas na região ficarão ligeiramente acima do normal durante a semana. O tempo continua 
cooperando em todo o cinturão de algodão. 
 

CHINA 
 

As receitas do primeiro semestre das principais empresas industriais da China tiveram uma recuperação constante, gerando 
um aumento anual de quase 67% em seu lucro combinado, mas as empresas privadas e empresas menores ainda enfrentam 
grandes desafios em suas tentativas de aumentar seus lucros, funcionários e indústria especialistas disseram. Dados do 
National Bureau of Statistics mostraram que os lucros no primeiro semestre de empresas industriais com um volume de 
negócios anual de pelo menos 20 milhões de yuans (US $ 3,09 milhões) totalizaram 4,22 trilhões de yuans, um aumento de 
45,5% em relação ao valor correspondente de 2019, o último período Nível COVID. Isso significava que a média de dois anos 

－ 2020 e 2021 － de crescimento de lucro ano a ano no primeiro semestre foi de 20,6%, mostraram os dados do NBS. Os 
lucros das empresas upstream envolvidas em mineração e fornecimento de matéria-prima aumentaram 1,33 vezes e 1,83 
vezes no comparativo anual, respectivamente. Juntos, os dois tipos de empresas contribuíram com 58,9% do crescimento 

total do lucro industrial no período. 
 

BANGLADESH 
 
 

A indústria de vestuário em Bangladesh está sofrendo com o bloqueio geral. Perdas de pedidos, frete aéreo alto (até metade 
do valor do produto) e agitação trabalhista após possíveis cortes de pagamento se as fábricas não forem abertas até 1º de 
agosto são os principais motivos. Após o aumento alarmante de infeções, o governo pode estender ainda mais o fechamento 
da fábrica. Na sexta-feira à noite, o governo anunciou que as fábricas podem abrir no dia 1º de agosto. 
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MERCADO ICE 
 
 

Os preços do algodão terminaram a semana com queda de 47 pontos em relação à sexta-feira anterior, tendo sido 

negociados na faixa de 304 pontos entre 87,96 e 91,00. O contrato Z21 atingiu na quarta-feira 91,00 c / lb exatamente e 

também viu o contrato tendo um fechamento em alta em 90,52, mas não conseguiu segurar esses ganhos no fechamento 

da semana. O volume estava tipicamente baixo no verão, com apenas 20.116 contratos diários, as opções também estavam 

tranquilas, com média de apenas 3.302 contratos diários com volatilidade de opção implícita em Z21 relativamente alta em 

pouco mais de 26%! 
 

O relatório CFTC COT após o fechamento mostrou que os especuladores foram compradores pesados de algodão mais uma 

vez. Os fundos compraram um valor líquido de 4.945, 4.153 e 385 contratos, levando sua compra líquida total para 99.954 

contratos. Esta é a posição mais longa desde o início de março e talvez mereça algum cuidado quanto a estar 

excessivamente otimista agora, sem algum tipo de evento climático para alterar a perspectiva! 
 

Desde 1970 e em 52 anos de dados, o contrato de dezembro, que é o mês de referencia por ter o maior mês de contratos 

em aberto desde o início de junho de cada ano, se movimenta em uma faixa média de 22,70 cts/lb. Efetivamente, quase 

metade da temporada estará usando o contrato de dezembro e para esta temporada até agora temos uma faixa Z21 de 

apenas 15.66 cts/lb. A maior variação de todos os tempos para o contrato de dezembro estava de volta à infame temporada 

10/11, que viu uma variação impressionante de 88.68c / lb. Para este século até agora e ao longo de toda a temporada, a 

variação é de cerca de 35cts/lb, então as probabilidades estatísticas indicam que veremos quase que certamente os preços 

subirem mais do que vimos até agora! 
 

Na China, o lançamento da Reserva Estratégica continua a ser totalmente subscrito, enquanto a China Cotton Association 

aumentou seu número de importação 20/21 para 3 milhões de MT. Ao mesmo tempo, o preço doméstico continua subindo 

com o algodão Xinjiang 3128B sendo negociado por 17.850 RMB/MT. Em uma conversão direta, isso equivale a 125,00 

usc/lb !! Ao converter de volta para os principais portos CIF China com base em um imposto de escala móvel, a conversão 

equivale a 104,00 usc / lb. 
 

O CFTC Cotton “on Call” Report desta semana é baseado nas posições de 23 de julho e a posição líquida das vendas “on 

cal” sobre as compras continua a subir. Conforme afirmamos na semana passada, a maior posição da safra atual já está em 

106.063 contratos, a última posição agora é de 97.481 contratos. A posição líquida de dezembro é agora a maior já 

registrada para esta semana de calendário em 39.984 contratos. O que isso nos diz é que muitas fiações estão apostando 

na quebra do mercado. Quando você joga, às vezes você ganha e às vezes você perde. Embora seja sempre bom ganhar, 

sempre dói mais quando você perde. Deve-se sempre abordar o hedging com uma estratégia de gestão de posição prudente 

- se você está com cobertura insuficiente em Z21 de hoje, você não está gerenciando seu risco! 
 

Em resumo, o mercado de algodão continua oscilando entre 83 e 91c / lb, o que vem ocorrendo há quase 2 meses e, por 

enquanto, parece continuar este tipo de ação de negociação lateral. O clima será a chave para o que acontecerá nas 

próximas semanas e, no caso de os preços poderem superar a metade dos 90 cts, poderemos ver uma ação explosiva de 

preços que fará com que o algodão chegue aos 100 cts, sendo uma área que não víamos há quase 10 anos! 
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