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BRASIL 
 

Safra2021: A colheita está agora quase concluída. A ABRAPA reduziu ligeiramente sua estimativa para 2.322 mil Tns, 
mantendo o consumo em 700.000 Tns. 
 
Safra2022: A AMPA (Associação dos Produtores de Mato Grosso) publicou sua primeira pesquisa de intenções de plantio. 
Estimam a área de algodão em Mato Grosso (MT) em 1.068 hectares. Com o rendimento relativamente baixo de cerca de 
1700 kgs/ha (esperado na safra 20/21), isso daria uma safra de MT de cerca de 1,8 mil Tns. Um retorno aos bons rendimentos 
de 19/20 de 1800 kgs/ha, MT daria mais de 1,9 mil Tns. Como MT responde por cerca de 70% da produção brasileira de 
algodão, o que significaria uma cultura na faixa de 2,6-2,8 milhões de Tns – mais ou menos como estimamos antes. Deve-se 
entender, no entanto, que essas são apenas intenções de plantio precoce e as coisas ainda podem mudar, também 
dependentes da relação de preços entre o algodão e milho. O consumo pode aumentar ainda mais. O novo investimento 
total da indústria têxtil em janeiro-agosto de 2021 aumentou 55% em relação a janeiro-agosto de 2020; é claro que é de uma 
base baixa, mas ainda impressionante. 
   

MERCADO ICE 
 

O algodão movimentou uma faixa de 713 pontos na última semana entre 88,95 e 96,15 base o contrato de dezembro e 
testando ambos os lados da faixa dos últimos 2 meses. O volume foi o dobro da semana anterior, com média de 38.460 
contratos diários e notavelmente o maior patamar quando testou as mínimas na segunda-feira e as altas na sexta-feira. 
 
Há muito tempo opinamos que havia fixações em larga escala entre 92 e 88c/lb contra Z21 e H22 e a ação de preço e volume 
negociados na segunda-feira provaram isso. Os especuladores que venderam se arrependeram do pânico de sair após a ação 
impulsiva do mercado vista ontem que levou Cotton ao seu maior dia. fechar em mais de 9 anos. 
 
De volta ao nosso relatório de fim de semana de 13 de agosto, afirmamos o seguinte...."achamos que haverá algum 
congestionamento do nível de fechamento atual de 94,32 até as máximas de 96,50 testemunhados em junho de 2018. É 
inteiramente possível que eles falhem lá e testem novamente os anos 90 baixos, possivelmente até um pouco mais baixos 
em 89c/lb, mas não queremos ser curtos!" A ação de preços nas 6 semanas seguintes desde que escrevemos isso provou ser 
certo, mas o que é provável que aconteça agora? 
 
Novamente sabemos do nosso relatório de fim de semana do 3 de julho o que acontece se quebrarmos acima de 95c/lb e 
repetirmos esses comentários por causa da relevância se a história é sua guia...."quando os preços quebram acima de meados 
dos anos 90, a mudança para os anos 100 tende a ser rápida e furiosa! Na temporada 94/95 isso aconteceu no contrato de 
95 de março, quando em 15 de fevereiro o contrato passou de cerca de 95,50 para quase 115,00 c/lb em pouco mais de 2 
semanas e um movimento de pouco menos de 20c/lb. Mais recentemente, e na temporada 10/11 aconteceu no contrato de 
dezembro, quando z10 mudou de pouco menos de 96c/lb em 16 de setembro de 2010 para pouco menos de 120c/lb em 
pouco mais de um mês com um movimento de quase 25c/lb."  
 
Com o encerramento na sexta-feira de 95.99, Artigas vai se arriscar e sugerir que vamos sair na próxima semana. Uma 
mudança para pelo menos 100 a 103c/lb está nas cartas antes de qualquer tipo de revés significativo.  
 
Sabemos que nossa faixa normal a cada temporada é de cerca de 26c/lb e cerca de 36c/lb se incluirmos as extraordinárias 
temporadas 10/11 e 11/12. A baixa atual da temporada foi no 1º dia da temporada, em 1º de junho, às 83h32, para incluir 
os meses futuros da mesma temporada, ou seja, Z21, H, K & N22. A alta do Z21 em 96,71 faz uma faixa sazonal até agora de 
13.39 e podemos ser relativamente confidentes que estatisticamente falando teremos um movimento de pelo menos 26c/ 
lb e mais provavelmente 36c/lb. Se 83,32c/lb provar ser o baixo, então um movimento para 110c/lb e possivelmente 120c/lb 
é estatisticamente provável. 
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No último relatório, comentamos sobre as recentes intervenções da China nos mercados de tecnologia e educação. Na sexta-
feira, isso foi seguido pelo Banco Popular da China declarando ilegal que as exchanges de criptomoedas no exterior 
prestassem serviços a residentes chineses (domésticos as trocas foram proibidas em maio). Embora esse movimento em si 
não seja particularmente relevante para o algodão, devemos estar cientes de que estamos vendo um governo cada vez mais 
intervencionista e imprevisível na China que está em risco de se tornar uma fonte de volatilidade em todos os mercados. 
 
Acreditamos que a análise técnica oferece uma excelente pista sobre para onde os preços vão no caso de vermos a quebra 
para o lado positivo na ação de preços da próxima semana. Como pode ser visto, seguramos a parte inferior do canal de 
negociação na semana passada e há muito espaço para passar até 107 a 110c/lb se pudermos quebrar acima 97c/lb em uma 
base de fechamento na próxima semana. 
 
Em conclusão, Cotton até agora defendeu o nível crucial de 89,39 para o lado negativo e fez um novo fechamento sazonal 
de 95,99 na sexta-feira, o que é bom para um novo aumento de 95,99 na sexta-feira, o que é bom para um novo movimento 
impulsivo mais alto nos próximos dias. Eventos externos e a reação subsequente das especificações farão parte da equação, 
mas a EAP mantém nossa crença de que os fundamentos do Algodão, quando tomados isoladamente, ainda favorece um 
movimento mais alto. 
 

CHINA 

O mercado de Fios não viu uma melhora durante o pico tradicional da temporada (setembro & outubro). Resultado que 
a demanda a jusante diminuiu. Os comerciantes de fios reduziram os preços para liquidar os estoques e reduziram seus 
níveis de compra.  

De acordo com a Alfândega da China: 

Em agosto de 2021: a importação de algodão totalizou cerca de 90.000 ts ou cerca de -35,7% em relação ao ano passado 

Durante jan. 2021 - Agostode2021: a importação de algodão totalizou cerca de 1'780'000 ts ou cerca de +50% em relação 
ao ano passado 

Durante o mês de setembro de 2020 – agosto de 2021: a importação de algodão totalizou cerca de 2'750.000 ts ou cerca 
de +72% em relação ao ano passado 

EUA 

O relatório semanal Crop Progress destacou que os capulhos de algodão estão agora completos e o algodão com 
capulhos abertos está em 48% completo nesta semana, um salto de12% em relação à semana passada. Texas está com 
42% de capulhos abertos, o que está quase em linha com o ritmo médio e a Geórgia está com 54% de capulhos abertos, 
o que é 16% atrás da média 
 
O algodão colhido está agora em 9% completo em todo o país, isso é 2% atrasado no ritmo médio da colheita e o Texas 
está em 19% colhidos esta semana, o que é um salto de 8% em relação à anterior semana e em linha com a média. A 
Geórgia está com apenas 1% de colheita e isso está ligeiramente atrasado. Louisiana é a mais distante atrás de 6% 
colhida, que está atrás de 10%. 
 
O índice de condição do algodão ficou inalterado esta semana em 64% De Bom/Excelente. Isso ainda é 18% melhor do 
que a classificação média de condições para esta época do ano e Texas é classificado como 59% G/E esta semana, o que 
é uma leve melhora em relação à semana passada e 23% melhor que a média. Tennessee é o único estado que é 
classificado pior que a média em 63% G/E, o que é 11% pior. 
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