
 

 
Artigas do Brasil | Corretora de comodities 
Rua: Coronel Joviniano Brandão | 462 – Mooca – São Paulo – SP | CEP: 03127.175 
Email: brasil@artigas.eu | ricardo@artigas.eu | executions-brasil@artigas.eu |  

 

  

 
 

 

Os preços do algodão atingem seu nível mais alto em 10 anos! 
Com a China provavelmente voltando com vigor especulativo após seu feriado e com o WASDE de hoje, possivelmente 

mostrando algumas correções altistas (estoques indianos e importações chinesas), é difícil ver esta recuperação 
chegando ao fim em breve. 

 

MERCADO ICE  
 

A semana do ICA em Liverpool provou ser a semana mais volátil no mercado de algodão em mais de uma década, superando 
inclusive a semana anterior. O CTZ21 negociou em um intervalo de 1290 pontos entre 103,58 e 116,48ct/ lb antes de 
terminar a semana com alta de 607 pontos em relação à sexta-feira anterior. Em exatamente 3 semanas, os preços 
passaram de uma baixa recente de 89,02 para 110,60 e um movimento de 21,58ct/lb, mas uma faixa intradiária de 
27,46ct/lb no mesmo período. 
 

Foi um dia importante para o algodão na sexta-feira, já que o CZCE chinês abriu após uma semana de feriados e uma alta 
de 8% certamente apoiou os futuros do ICE no início da sessão de sexta-feira. À medida que o dia avançava, o CZCE caiu 
um pouco, mas sem dúvida ajudou o CTZ21 a uma nova alta sazonal de 116,48, antes de cair drasticamente no fechamento. 
 

O relatório CFTC para o período de 22 a 28 de setembro, durante o qual dezembro foi negociado entre 89,95 e 101,55 
centavos, confirmou que foi a compra especulativa que forçou os preços a subir. Os especuladores compraram 2,81 milhões 
de fardos para aumentar sua longa duração para 10,54 milhões de fardos, enquanto os fundos de índice adicionaram 0,12 
milhões de fardos para aumentar sua posição líquida para 8,32 milhões de fardos. Os fundos farão o que o gráfico diz a eles 
para fazerem e se os preços abrirem mais fracos na segunda-feira, não me surpreenderia ver pelo menos alguns deles 
rumarem para a saída e depositar alguns de seus lucros de papel substanciais com base no fechamento de sexta-feira. 
 

Novamente novos máximos esta semana. Os preços do algodão registraram alta de 35% nos últimos 10 meses. Quais são 
ou podem ser os motivos: 
 

 Logística: isso já é um problema há algum tempo. As fiações estão desesperadas por algodão e algumas têm estoque 
adicional em trânsito do que normalmente teriam. Obviamente, isso está criando mais demanda excessiva para as 
redondezas; 
 

 O fardo que pode chegar ao consumidor é mais valioso do que o fardo desejável; 
 

 Embora a China estivesse de férias esta semana, há uma demanda da Reserva Estatal Chinesa. Nas últimas 4 semanas, as 
vendas de exportação dos EUA são impressionantes (cerca de 1,5 milhões de fardos no total); 
 

 Início lento das exportações dos EUA em comparação ao ano passado -> China será a chave; 
 

 Atrasos na safra dos EUA; 
 

 A retirada tardia das monções indianas está atrasando a safra indiana e potenciais rendimentos mais baixos estão apoiando 
o mercado indiano; 
 

 O mau tempo na China está atrasando a safra de Xinjiang e pode afetar a qualidade; 
 

 O consumo mundial está de volta; 
 

 Compras especulativas; 
 

 Grandes posições não fixas detidas pelas fiações. Os traders estão carregando essas “coberturas” e isso está criando 
problemas (chamadas de margem). 
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Acredito que o mercado esteja atualmente negociando com atrasos nas safras, atrasos nas chegadas de algodão e nas 
posições de plantão. Não em questões fundamentais de produção. Com a chegada das novas safras, o mercado e a base 
esfriarão. 
  
A China está fazendo o possível para esfriar seu mercado interno, liberando algodão reserva extra. As vendas de exportação 
dos EUA ficaram abaixo da maioria das expectativas no relatório de exportação / vendas desta semana. Os embarques não 
estão ganhando muito espaço, com apenas 125.100 fardos sendo exportados na semana. 
 

O último relatório CFTC “on cal”, quando dezembro fechou em 104,53 centavos, mostrou que muito pouco progresso foi 
feito. As vendas on cal não fixadas em dezembro caíram apenas 0,29 milhão para 3,96 milhões de fardos, enquanto as 
compras de plantão não fixadas em dezembro caíram 0,19 milhão para 1,25 milhão de fardos. 
 

Em geral, as vendas on call não fixadas caíram apenas 0,09 milhões para 15,05 milhões de fardos, dos quais 14,01 milhões 
de fardos estão no futuro da safra atual e 1,04 milhão de fardos em Z22 e depois. Com o total de compras on-call em apenas 
3,86 milhões de fardos, a posição líquida em favor das vendas ainda está em alta de 11,19 milhões de fardos. 
 
Até agora, as posições vendidas no comércio têm defendido suas posições, mas em uma posição vendida de 20 milhões de 
fardo, cada centavo custa US $ 100 milhões adicionais em dinheiro de margem e nos perguntamos onde está o limiar de 
dor do comércio? Grandes casas de comércio com linhas de crédito suficientes podem ser capazes de se manter, mas 
entidades menores e comerciantes podem ser forçados a sair, o que por sua vez adicionaria mais combustível à alta. 

EUA 

De acordo com o relatório de progresso da safra, a colheita está atrasada no Delta e no Sudeste, mas está na média de 
cinco anos no Texas. A condição da safra caiu ligeiramente semana após semana, com 62% classificados de boa a excelente 
contra 65% na semana passada. 
       
O oeste do Texas teve mais chuvas esparsas no último fim de semana, mas houve um padrão de calor seco prolongado 
durante a semana, permitindo o início da desfolha generalizada na região. O descarte começará neste mês e as primeiras 
recapitulações estarão disponíveis logo depois. A expectativa é de uma safra predominantemente de alta qualidade devido 
ao calor de setembro que a região recebeu, permitindo que a safra se recuperasse. 
 

Choveu mais todos os dias da semana passada para o Delta e Sudeste à medida que a colheita se desenrolava. Com a maior 
parte da safra agora aberta, alguma deterioração da qualidade é antecipada devido ao excesso de umidade que ocorre com 
a maior parte da safra agora aberta. Os produtores não estão esperando muita perda de fiapos, mas a safra vai atrasar 
muito mais e há uma preocupação com a qualidade. 

BRASIL 

2021: 99% foi colhido e cerca de 55% é descaroçado. Cerca de 86% foi vendido pelos agricultores.  
2022: A estatal CONAB (Companhia Nacional de Abastecimento) divulgou sua estimativa para a safra de 2022 em 2.678 mil 
Tns, dentro da faixa das expectativas e não muito distante do USDA. Resta saber se o recente aumento dramático nos 
preços do algodão irá motivar algum aumento adicional na área plantada. Embora alguma área adicional possa ser atraída, 
um grande aumento parece improvável, já que agora a maioria dos agricultores já tomou suas decisões de plantio e 
encomendou os insumos de acordo; além do algodão, a infraestrutura, desde maquinário agrícola até o descaroçamento, 
é notoriamente difícil de construir e cara. 
  
Para a safra 2021/2022, a projeção é de que 1,09 mil ha de algodão sejam semeados em Mato Grosso, um aumento de 
13,3% em relação à safra anterior, com produtividade estimada em torno de 300 @ por hectare, salto inicial de 3,2% ante 
ao ano passado. A produção esperada é de 1,9 mil Tns de fibra. Segundo o setor, o cenário otimista para o mercado de 
fibras está atrelado ao preço futuro da pluma e ao aquecimento da demanda por conta da recuperação da economia 
mundial. 
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