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EUA 

De acordo com o relatório de acompanhamento da safra, a safra dos EUA ainda está atrasadA, fixação de capulho e 
abertura de capulhos, no entanto, a condição da safra continua melhorando. 67% da safra é classificada de boa a 
excelente, com apenas 5% na categoria ruim. 

 A tempestade tropical Fred estava atingindo a costa ao longo do panhandle da Flórida na última segunda-feira. A forte 
umidade junto com ventos com força de tempestade tropical impactou a safra da Flórida, juntamente com partes do 
Alabama e Geórgia. A especulação é que isso poderia beneficiar a safra da Geórgia, que tem uma pequena porcentagem 
aberta. 

Outro sistema tropical, Grace, que se tornará um furacão, “ursos” assistindo. Os modelos mostram o caminho da 
tempestade do noroeste do Caribe até o México, perdendo o sul do Texas, onde a colheita e a desfoliação começaram. 

O oeste do Texas teve mais umidade esta semana, com totais variando de 0,5 a 1 polegada em uma grande parte da 
região. Os agricultores irrigados dizem que não regam, a menos que fique muito quente em setembro. 

O debate ainda continua sobre o número de oferta / demanda do USDA para o Texas, que foi baseado em pesquisas de 
fazendeiros para produtividade, com exceção do sul do Texas. A crença de alguns é que os agricultores colocam 
intencionalmente seu rendimento em níveis muito baixos. 

De modo geral, a safra dos EUA continua muito boa em todo o cinturão do algodão. O USDA divulgou o primeiro relatório 
de classificação da safra 21/22. Até o momento, South Texas foi classificado com uma qualidade média de 31-3-36/37 
G5. 

CHINA 

A CULTURA DE XINJIANG DA CHINA PASSA POR CHUVAS PESADAS, VENTO E GRANIZO  

A safra de 2021 em Xinjiang continua experimentando sua temporada de cultivo mais difícil já registrada. Como já 

mencionamos várias vezes, a região tornou-se uma potência produtora de algodão com a segunda maior produtividade 

de terras altas do mundo e, graças ao apoio do PCC, todos os avanços tecnológicos conhecidos pelo homem foram 

aplicados. O que ele não pode fazer é alterar os padrões climáticos de qualquer maneira significativa. Ele usou a 

semeadura com algum sucesso limitado para gerenciar tempestades de granizo. Os padrões climáticos de Xinjiang estão 

mudando lentamente, e uma das mudanças tem sido o aumento da umidade e das chuvas no norte. No inverno, isso é 

ótimo, pois aumenta a camada de neve e aumenta o suprimento de água, mas o problema em 2021 é que ocorreu na 

primavera, verão e agora no início do outono. Neste ano, as tempestades são violentas e repletas de granizo e ventos 

fortes, resultando em deslizamentos de terra e sérios problemas de safra e infraestrutura. Temos bem documentado o 

clima da primavera passada e seus problemas, que causaram 3 ou 4 ou mais replantações, causando um início muito 

difícil. O verão começou bem, mas se tornou bastante violento e experimentou ondas de calor massivas que causaram 

o derramamento de capulhos e estresse nas plantas. A imprensa chinesa tentou dar uma opinião positiva sobre o 

desenvolvimento da safra, afirmando que está se recuperando. No entanto, o clima do início do outono não está 

trazendo nenhum alívio, com extensos problemas que provavelmente se agravam e reduzem a produção final e a 

qualidade. O PCC aplicou sua tecnologia e envolveu seus serviços de extensão; portanto, todo esforço humano foi feito 

para administrar a safra durante os eventos climáticos. 
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MERCADO ICE 

O algodão teve uma semana bastante volátil, com o Z21 sendo negociado em uma ampla faixa de 491 pontos entre 
91,80 e 96,71, antes de fechar a semana com queda de apenas 122 pontos em relação à sexta-feira anterior. Na verdade, 
foi um desempenho bastante bom do algodão, após a forte venda na quinta-feira que atingiu muitos mercados de 
commodities. Os volumes de futuros e opções foram bastante bons, com média de 28.860 e 8.483 contratos diários no 
que é conhecido como um período relativamente calmo da temporada. 

A volatilidade da opção permanece alta em 27% e permanece uma distorção distinta para as opções de compra, onde 
10c / lb fora da opção de compra é mais do que duas vezes mais caro que a opção de venda comparativa e mostra 
claramente que o mercado está mais cauteloso com um aumento nos preços do que uma queda. 

As apostas na mesa atingiram níveis quase recordes e, como apontamos no relatório de quinta-feira, o nível de vendas 
"on call" também está em um recorde e isso geralmente significa que deve-se estar em alerta máximo para volatilidade 
adicional de preços nos dias e semanas à frente, especialmente à medida que as posições são desfeitas. Faltam apenas 
94 dias para o primeiro dia de aviso Z21, quando uma grande proporção das vendas não fixadas “on call”  também terá 
que ser liquidada. 

As ofertas de algodão físico continuam muito difíceis de obter com as recapitulações dos EUA da safra 20/21 oferecidas 
apenas por um punhado de traders e em níveis de basis elevados que não eram possíveis alguns meses atrás. Por causa 
da falta de oferta, os poucos traders com alguma coisa sobrando podem em grande parte oferecer a preços 
inflacionados e realizar a venda simplesmente porque os necessitados não têm escolha. As safras do Leste e do Sul da 
África totalizam cerca de 200k mt ou um milhão de fardos entre elas e mal representam 2/3 da safra grega e são uma 
alternativa insuficiente para as fábricas que precisam cobrir as necessidades próximas. 

Embora o Brasil esteja disponível, desde que seja possível obter espaço de carga, as fiações que tem que ainda comprar 
algodão estarão olhando para as novas safras da Grécia e da Espanha disponíveis no final de setembro ou talvez no 
início de outubro. A nova safra grega provavelmente não está mais do que 25% vendida e deve ser semelhante à do ano 
passado em cerca de 300 mil toneladas. A safra espanhola é de cerca de 60 mil toneladas e já está 80-85% vendida para 
traders. A basis para o grego passou de cerca de 450 para um algodão estilo 41/42 há 6 semanas para mais de 800on 
hoje. O mercado turco sempre foi um comprador ativo desta safra e, sem dúvida, será um comprador ativo também 
nesta safra. Com a falta de algodão alternativo nos próximos meses, de alguma forma, duvidamos que a base grega 
possa enfraquecer muito até o final do ano! 

Não foi uma boa semana para as commodities na 
semana passada e, como sempre, a força vista no 
índice de US $ é pelo menos parcialmente atribuível à 
fraqueza. Em anexo está um gráfico do índice US $ e, 
conforme apontado muitas vezes nesses relatórios no 
passado, as moedas tendem a apresentar tendência ao 
longo dos anos. O US $ começou uma tendência de 
baixa em 2020, quando as commodities chegaram ao 
fundo do poço. Como pode ser visto no gráfico em 
anexo, o US $ provavelmente verá uma forte 
resistência no nível de retração de 38,2% indicado, 
bem como o fato de ainda estar sendo negociado 
dentro das linhas paralelas também indicadas. Embora 
o índice de US $ possa ver um pouco mais de força, 
seria surpreendente ver a tendência contrária atual se 
movendo para cima ser sustentada por muito mais 
tempo! 
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