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MATO GROSSO – COMERCIALIZAÇÃO  
 

O Imea divulgou nessa semana os números para comercialização da pluma de algodão para MT, e já temos algum percentual 

comercializado para safra 22/23, confira abaixo: 

 

Safra 20/21                                            Safra 21/22                                           Safra 22/23      
 

   

 

MERCADO ICE 
 

O WASDE de setembro foi ligeiramente baixo para Algodão e neutro para soja e milho com os preços fechando firme 
 
Em uma semana de feriado encurtada, provou ser um pouco silencioso de terça a quinta-feira e talvez não muito 
surpreendente, visto que a maioria dos traders estava aguardando a publicação do relatório WASDE de setembro na sexta-
feira! Os preços no CTZ21 negociaram na faixa de 316 pontos entre 92. 01 e 95. 17, antes de fechar a semana com queda de 
52 pontos em relação à sexta-feira anterior, com a continuação do movimento lateral dos preços. O volume médio diário de 
futuros de 27.039 foi maior do que na semana anterior, mas apenas porque a sexta-feira foi bastante robusta, principalmente 
após o WASDE. 
 
A sexta-feira viu a publicação semanal do relatório CFTC COT, que viu os Fundos aumentar suas posições de compra pela 9ª 
semana consecutiva.  Especuladores compram 1.666 contratos líquidos para levar sua compra líquida para 91.107 contratos 
comprados. Isso está chegando perto de recordes de compra e o perigo de liquidação no atacado pelos fundos é a maior 
preocupação para os cotistas! 
 
Na semana passada, os fundos realizaram vendas substanciais de suas posições de compra, tanto no milho quanto na soja. 
Se os fundos decidirem vender, podemos ver um teste de 89 a 92 c/lb com base CTZ21, onde enormes fixações "on call" 
estão esperando e certamente fornecerão um bom suporte no curto prazo! 
 
A posição “on cal” mostrou um novo aumento nas vendas não fixadas na última sexta-feira, que aumentaram em mais 0,3 
milhão para 15,55 milhões de fardos. As compras “on call” não fixadas aumentaram pela metade para 4,22 milhões de fardos, 
o que significa que a posição “on call” não fixada líquida cresceu para 11,33 milhões de fardos em favor das vendas. Isso 
representa apenas 0,08 milhão de fardos antes do recorde estabelecido há três anos e representa um grande risco para todas 
essas fiações que estão enfrentando posições compradas em fundos especulativos. 
 
O relatório WASDE de setembro foi o que os traders estavam esperando durante toda a semana e o aumento de 1,245 milhão 
de fardos na safra dos EUA roubou as manchetes. Com 18 ½ milhões de fardos, a safra está agora no limite superior das ideias  
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de mercado geral (18 a 18 ½ milhões de fardos). No entanto, uma reversão tão acentuada do corte de meio milhão de fardos 
na produção dos EUA no mês passado dificilmente é grande para a credibilidade do Departamento. 
 

Do outro lado, o consumo global aumentou 625.000 fardos para 2020/21 e 810.000 fardos para 2021/22. Não houve 
desempenho de destaque quando se tratou de aumentos de consumo, em vez disso, houve melhorias constantes em vários 
mercados, um reflexo do sentimento geral positivo que estamos ouvindo das fiações em todo o mundo. 
 

Em conclusão, o algodão está, em nossa opinião, atualmente mais à mercê de influências externas do que apenas o mundo 
do algodão. Essas influências incluem eventos macro, direção do Índice US $, ação do preço nos mercados externos de Milho 
e Soja em particular e por sua vez o que "os fundos" decidem fazer com sua posição muito compradas. Nos ainda achamos 
que o próximo movimento será positivo, mas estamos um pouco mais cautelosos do que há um mês, agora que os fundos 
estão tão comprados. Potencialmente e no caso de um novo susto relacionado à Covid, por exemplo, poderíamos ver uma 
queda nos mercados de valores e ver “o dinheiro” em commodities ir para a saída, o que forçaria a EUA a repensar 
imediatamente! 
 

EUA 

A condição da safra caiu semana após semana, de acordo com o relatório de progresso da safra. De bom a excelente foi 

relatado em 61% da safra em 5 de setembro contra 70% na semana anterior. O Texas teve a maior mudança, de 68% 

bom para excelente na semana anterior para 54% nesta semana. As condições de calor e seca que a região tem vivido 

recentemente foram provavelmente a razão para a redução na categoria bom / excelente. No geral, a safra ainda parece 

muito boa e ninguém está discutindo que as condições de calor não são o que a safra precisa. 

Uma nova tempestade tropical (Mindy) se 

formou no Golfo do México e atingiu a costa 

central da Flórida na quinta-feira. Seu principal 

impacto foi o aumento das chuvas no norte da 

Flórida, no sul da Geórgia e no sul da Carolina do 

Sul. As cápsulas estão começando a se abrir em 

um ritmo rápido em todo o cinturão do algodão, 

então estamos nos movendo para o momento 

crucial em que os sistemas tropicais podem fazer 

mais mal do que bem à cultura. 

CHINA 

Em 10 de setembro de 2021, o volume de vendas acumulado foi de 500'444 Tns com 351 licitantes bem-sucedidos, 
durante 6 de setembro a 10 de setembro de 2021, definindo o preço base para o leilão de reserva da safra 2012 e 2013 
e 2019 (no atual Tipo 328B) está em RMB 17.067 /ton ou igualando 108,32 cts/lb (por TRQ 1% VAT 9%). 
 
O leilão de vendas da Reserva Estadual de 2021 da série 600'000ts começou em 05 de julho e continuará até 30 de 
setembro de 2021 (observações, durante 24 de agosto a 30 de setembro de 2018, apenas as fiações poderão participar 
do leilão de reserva e as não-fiações serão excluídas). 
  
A China National Cotton Reserve Company anunciou um aumento do volume diário oferecido nos leilões da State 
Reserve: 15.000 Tns foram colocados à venda na terça-feira pela primeira vez. Do qual o algodão de Xinjiang representa 
a maioria. Falta menos de um mês para o final do programa de vendas deste ano, e a maioria dos observadores do 
mercado espera que os catálogos diários continuem a se esgotar. Se a nova quantidade for mantida para as 17 sessões 
restantes, o volume total oferecido na série de leilões deste ano será de aproximadamente 680.000 Tns. Originalmente, 
o CNCRC estabeleceu uma meta de vendas total de 600.000 Tns. 
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