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BRASIL – MT 
 

Imea divulga a primeira estimativa de área para o MT. 
 

O Imea divulgou a primeira estimativa de área de algodão em Mato Grosso para a safra 2021/22. A projeção é que sejam 
semeados 1,09 milhão de hectares no estado, avanço de 13,32% em relação à safra 20/21. Esse cenário otimista para o 
mercado da fibra está atrelado ao preço futuro da pluma, que neste ano tem atingido níveis recordes, e à demanda 
aquecida pela fibra devido à retomada da economia global. Além disso, com a semeadura da soja ocorrendo de forma 
adiantada em relação à safra passada até o momento, o produtor do estado está otimista quanto à janela de cultivo do 
algodão. No que tange à produtividade, a estimativa foi projetada em 288,04 @/ha, indicando uma alta inicial de 3,22% em 
relação à safra 2020/21. Por fim, a produção da safra 2021/22 ficou prevista em 4,71 milhões de toneladas de algodão em 
caroço e 1,93 milhão de toneladas de pluma de algodão. 

 

MERCADO ICE  
 

O início do último trimestre de 2021 para o algodão começou com uma nova alta sazonal, antes que os preços sofressem o 
tão necessário revés na sexta-feira. Para a semana, o CTZ21 fechou 854 pontos acima do fechamento da semana anterior, 
tendo negociado em uma ampla faixa de 1126 pontos entre 96,02 e 107,28 em grande volume totalizando 56.321 de futuros 
diários. 

Os contratos aberto continuam a aumentar, agora em 291.964 contratos e 28.676 contratos na semana, principalmente 
porque os fundos se acumularam nas compras... Esta é a maior quantidade de contratos em aberto no algodão desde 2018 
e antes disso em 2008. Só houve pouco mais de 50 dias em que o algodão teve uma quantidade de contratos em aberto 
maior do que hoje. Isso é significativo pelo fato de que sabemos que quando essas apostas forem desfeitas, o mercado de 
algodão fará um movimento contra a tendência que assustará até mesmo o mais resistente dos traders 

Por pouco mais de 15 anos, a CFTC tem publicado o relatório COT semanal e, como pode ser visto, estamos nos 
aproximando a contratos extremamente comprados mantidos por os especuladores, que estão apenas 13k abaixo de suas 
maiores posições de compra de todos os tempos. Para a semana os especuladores compraram 13,327 líquidos, Outros 
Reportáveis (OR) 11.475 líquidos e Não Reportáveis (NR) 4615 líquidos. Em total compraram 29.417 contratos na semana 
encerrada na última terça-feira, quando o mercado fechou a 100,03 cts o contrato de dezembro. Além disso, eles 
provavelmente estão ainda mais notando o movimento do preço dos últimos 3 dias da semana! 

Em conclusão, os fundos estão comprados e bastante felizes com base no fechamento de sexta-feira em 104,530. 
Reiteramos que os fundos são seguidores de tendências, não criadores de tendências, o que significa que eles sairão quando 
o gráfico disser e não antes. Na Artigas, não acreditamos que eles estejam com pressa de sair ainda! Por outro lado, as 
fiações descobertas estão em uma posição um pouco mais desconfortável! 

Não tenho certeza se posso me lembrar de uma semana em que os fundos se acumulassem de uma forma maior! É hora 
de estar em ALERTA para quando eles puderem sair, pois isso provavelmente destruirá o mercado com a mesma rapidez 
com que subiu! Para todas as commodities, as altas ou baixas de longo prazo tendem a ocorrer com um limite para cima 
ou para baixo, tudo em 1 dia. É isso que precisamos buscar nos próximos dias para uma possível alta de curto ou longo 
prazo no mercado. 

Como sempre, nossos esforços para determinar quando se concentrarão nas ocasiões anteriores em que isso aconteceu. 
Movimentos do algodão para os 100cts tendem a ser raros, mas aconteceram em várias ocasiões ao longo de mais de 200 
anos de dados que temos em mãos. 
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Acredite ou não, a primeira ocasião foi na temporada de 1864/65 e durante a guerra civil americana, quando os preços 
atingiram 189c /lb, a segunda em 94/95 quando atingimos 117c / lb, a terceira em 10 / 11 a 227c / lb, o 4º em 12/11 a 
145c/lb e finalmente nesta temporada em 21/22. Claramente, a mudança para o dólar está se tornando muito mais 
prevalente neste século do que nos 2 anteriores, que ocorreram apenas uma vez cada. 

A conclusão da Artigas das ocasiões históricas anteriores, quando os preços atingiram 100 cts em comparação com o dia, 
é que o movimento atual ainda precisa ir mais longe, mas devemos permanecer em alerta máximo para um retrocesso 
significativo nas próximas semanas ou duas, mas é improvável que seja o final da alta temporada para 21/22! 

Na temporada 94/95, o movimento de alta (como nesta temporada) começou logo abaixo de 90c/lb e demorou mais de 
um mês antes que os preços embarcassem em qualquer tipo de revés significativo. Aconteceu praticamente o mesmo na 
temporada 10/11 e o primeiro revés também não foi o recorde final. Para 11/12 estávamos em um mercado de urso sólido 
e a queda foi rápida e dolorosa e com o propósito de antecipar o que acontecerá em 21/22 não é relevante para nossos 
pensamentos! 

Os spreads entre Z21, H, K e N22 estão atingindo extremos com julho agora quase 7c/lb abaixo do mês anterior de 
dezembro. a propagação entre a safra atual N22 e a nova safra Z22 atingiu um novo máximo na última semana em 1500. 
Continuamos em tempos altamente voláteis!  

No mercado físico, os negócios ainda estão ocorrendo, mas em um nível muito reduzido. Quase certamente estamos 
supervalorizados aos preços atuais de NY, mas raramente isso significa que não podemos ir ainda mais alto. Precisamos ver 
alguma capitulação por parte do usuário final e shorts assustados antes que isso aconteça! 

Em conclusão, esperamos que uma nova máxima ocorra na próxima semana, talvez nos 110, antes que um retrocesso muito 
necessário e significativo possa ocorrer. Qualquer contratempo, após um pico de alta, quase certamente verá um excelente 
suporte na área de quebra de 96-100c / lb. Aqueles que estão no lado vendido do livro-razão não devem ver tal movimento 
como uma reversão, mas como uma oportunidade de compra a não perder 

EUA 

De acordo com o último relatório de progresso da safra, o Texas está em 62% bom/excelente, em comparação com sua 
média de dez anos de 32% na categoria. Uma grande safra do Texas é esperada com a desfoliação precoce ocorrendo agora 
no oeste do Texas. As condições quentes e secas durante o mês de setembro foram exatamente o que a safra do oeste do 
Texas precisava. O que tinha sido uma colheita tardia agora é afetada pela desfoliação precoce que começa a ocorrer esta 
semana. De acordo com o último relatório de progresso da safra, a abertura de capulhos está agora na média de cinco anos 
para o estado. Há uma chance de chuva no oeste do Texas esta semana, onde a umidade não é mais útil. 
 

Infelizmente, chuvas cada vez mais indesejadas têm continuado em grande parte da safra do Delta e do Sudeste. Há 
preocupação com a perda de qualidade e rendimento devido à forte precipitação nas últimas semanas nas regiões. 
 

 Fatos Interessantes 
 

Os economistas geralmente se preocupam com o preço do petróleo no contexto de alta da inflação. Não mais. Agora, o 
aumento do preço do gás natural é o maior problema, especialmente na Europa, onde aumentou quase 500% no ano 
passado e 4,5% apenas na semana passada. As baixas reservas, as exportações lentas da Noruega e da Rússia e os altos 
preços na Ásia, que retiraram as cargas de gás natural liquefeito, são os principais culpados. Os preços do gás não devem 
cair tão cedo. 
 
Os crescentes problemas de energia; Qual é a outra consequência? 
 
A maioria dos fertilizantes é produzida com gás. Existe uma correlação entre os preços do gás e os preços dos fertilizantes. 
Isso, combinado com o pesadelo logístico, está colocando os preços dos fertilizantes e o abastecimento em dificuldades. 
Que em certas áreas pode influenciar o plantio de novas safras. 
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