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MERCADO ICE 

O furacão Larry provavelmente não será uma grande ameaça para a safra de algodão de 2021,  

já que a temporada de furacões atinge seu pico! 

Os preços do algodão foram negociados em uma faixa estreita na última semana, com o CTZ21 movendo-se entre 92,08 
e 94,97, antes de encerrar com queda de 82 pontos em relação à sexta-feira anterior. O volume foi ligeiramente maior 
do que na semana anterior, com média de 24.560 contratos, enquanto o prêmio para o mês anterior Z21 nos últimos 
meses H, K e N22 permanece substancial e refletindo o aperto na oferta prevalecente no mercado no momento. 

Sexta-feira viu a publicação semanal do relatório CFTC COT que foi alarmante pelo fato de os especuladores aumentar 
as suas posições de compra pela 8ª semana consecutiva. Os fundos compram 5.384 contratos líquidos para tornar sua 
posição de compra para 89.441 contratos. Esta é a maior posição longa líquida desde 31 de julho de 2018. 

Esta semana pensamos que seria 
interessante ver o desempenho do 
Algodão contra outras commodities. 
Soja, Milho e Trigo nos últimos 6 meses, 
bem como os outros principais softs 
reconhecidos, Café, Açúcar e Cacau. 
Gráficos demonstram que o algodão teve 
um bom desempenho com soja e trigo 
cerca de 10-13% maior do que 6 meses 
atrás e milho apenas 5%. 

Olhando as tabelas do Café, Cacau e 
Açúcar. Enquanto todos estão 
claramente em alta, Café e Açúcar são os 
primeiros e o Cacau é o mais fraco. Se as 
atuais mínimas recentes para o milho se 
mantiverem, então este pode ser o 
mercado para liderar os outros para 
cima, especialmente se observarmos 
uma fraqueza contínua decorrente dos 
esforços da semana passada exibidos 
pelo US $ Index. 

Conversando com amigos na Grécia e na Turquia na última semana, está claro que a basis grega em 800-1000on Z21 
FOT Grécia para um algodão estilo 41/42 não estará enfraquecendo tão cedo. 

À medida que a colheita se aproxima, o tempo tem estado quente e as colheitas em Levádia podem começar já em 
meados de setembro. Embora os plantios sejam 5% mais baixos, o rendimento provavelmente mais do que compensará 
a redução potencial e uma safra semelhante é esperada no ano passado, com vendas estimadas até o momento em 
mais de 100 mil toneladas. 
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Amigos na Turquia dizem que o consumo lá é de 1,85 milhão de toneladas, um aumento em relação ao ano passado e 
as fiações estão, em geral, bem cobertas até o final do ano, levando em consideração a disponibilidade local de algodão 
na Turquia e na Grécia. O algodão grego não terá dificuldades para vender na Turquia, que sempre foi um comprador 
ativo desse crescimento. Problemas logísticos fora dos EUA e outras partes do mundo significarão que o transporte para 
a Turquia dentro de 7 dias a partir da data do contrato significa que os descaroçadores gregos não se preocuparão em 
encontrar mercados externos na próxima temporada. Contanto que o bom tempo continue, pode-se esperar outra safra 
grega de boa qualidade e não contaminada em um período do ano em que esse algodão é extremamente difícil de 
encontrar. 

Em conclusão, desde o teste de máximos de longo prazo, o mercado passou as últimas duas semanas mais em modo de 
consolidação. Nos últimos 30 dias de negociação, o fechamento do mercado esteve entre 89,39 e 94,90. Uma pausa no 
fechamento de qualquer um desses níveis determinará para onde iremos a seguir! Com base no prêmio em dinheiro 
que está sendo pago nos mercados de algodão, soja e milho e a atual direção ascendente de outras commodities e o 
risco de picos sazonais do clima, acreditamos que essa quebra é mais provável de ser positiva. 

EUA 

O último relatório de acompanhamento da safra ainda mostra que a safra dos EUA está atrasando o início. As condições 
da safra ainda parecem muito boas, com poucas mudanças em relação à semana anterior. 

O furacão Ida atingiu a costa no último fim de semana na Louisiana como uma forte tempestade de categoria 4. Ida 
estava continuando sua lenta trilha para o norte através do Mississippi antes de virar para o leste e sair de volta para o 
Atlântico perto de Washington D.C. O Mississippi está sendo mais atingido pela umidade, mas a maioria das chuvas mais 
fortes estão a leste das áreas de algodão. 

Com a colheita generalizada se aproximando em todos os EUA, o clima continua a cooperar em todo o belt do algodão. 
Agora está claro que a IDA causou pouco ou nenhum dano à safra de algodão e provavelmente foi benéfica em geral 
para as áreas que receberam alguma umidade. Existem alguns distúrbios tropicais que merecem atenção, felizmente a 
tempestade tropical Kate não está prevista para atingir os EUA. 

CHINA 

O índice oficial de gerentes de compras do setor manufatureiro da China caiu pelo quinto mês consecutivo para 50,1 em 
agosto contra 50,4 em julho, o nível mais baixo em 18 meses, indicando uma expansão suavizada do setor, disse o 
National Bureau of Statistics na última terça-feira. 
 
Apesar da desaceleração, o PMI ficou acima da marca de 50, que separa a expansão da contração, já que a produção 
manteve um crescimento estável, disse o bureau. Os estoques de matéria-prima e o emprego na indústria manufatureira 
continuaram a se contrair em agosto, com seus medidores intermediários no mesmo nível de julho. 
 
A pressão de alta de preços diminuiu em agosto, já que os subíndices de preços de matérias-primas e preços de fábrica 
diminuíram, mas permaneceram em território expansionista em 61,3 e 53,4, respectivamente. 
 
O PMI não manufatureiro da China caiu para 47,5 em agosto, em comparação com 53,3 em julho, apontando para uma 
contração nas atividades não manufatureiras devido ao ressurgimento de caixas COVID-19 locais em algumas partes do 
país. 
O PMI composto, que cobre os setores de manufatura e não-manufatura, caiu para 48,9 em relação aos 52,4 de julho, 
indicando que as atividades econômicas desaceleraram notavelmente em relação ao mês anterior, de acordo com o 
NBS. 
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