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BRASIL - MATO GROSSO  
 

Segundo levantamento feito pelo IMEA, os custos de produção para o algodão da safra  

21/22 em Mato Grosso apresentaram nova alta. 

 
Em set.21, o custo operacional efetivo chegou 
a R$ 14.201,88/ha, alta de 2,27% ante a ago 21, 
devido à alta  
nos custos com fertilizante e corretivo +7,05% 
e dos defensivos +1,90%. A valorização desses 
insumos é  
reflexo da demanda aquecida e a oferta 
limitada, que, por sua vez, foram causadas pela 
instabilidade do fornecimento dos insumos 
devido às sanções  
impostas pelos EUA sobre a Bielorrússia. Para 
se ter uma ideia do reflexo da alta no preço, a 
relação de troca do principal fertilizante da 
cultura, o KCL, vem apresentando ampliação 
desde o mês de jun.21 e só exibiu a primeira 
queda desde então em set.21, devido à forte 
alta no preço da pluma. Desse modo, para o 
produtor adquirir uma tonelada do KCL são 
necessárias 30,61 @ de pluma, elevação de 
75,58% ante o mesmo período da safra 
passada, quando essa relação era de 17,44 @. 
Por fim, o produtor que deixou  
para comprar a maior parte dos insumos neste 
período poderá ter sua margem mais estreita 
nesta safra. 

 

 

MERCADO ICE  
 

 
Foi uma semana intensa para o mercado de algodão, o que significa que os preços negociados entre a faixa da semana 
anterior e nessa medida poderiam ser considerados menos voláteis do que nos últimos tempos! No entanto, os preços 
foram negociados em uma ampla faixa de 610 pontos entre 105.25 e 111.35, antes que o CTZ21 fechasse 93 pontos acima 
na semana. A quantidade de contratos on call em Z21 continua a diminuir em favor de H22, onde a quantidade de contratos 
on call do próximo mês futuro está apenas 15k abaixo do Z21, observando que ainda não atingimos o período de rolagem 
“Rogers” quando os fundos rolam de Z21 para H22, começando no meio da próxima semana! 
 
O movimento dos preços Intra diários ao longo da semana foi em média de 404 pontos, sendo ligeiramente inferior à média 
das 3 semanas anteriores de 429 pontos. O volume médio diário de futuros caiu drasticamente em relação à semana 
anterior, com média de apenas 28.468 contratos diários com opções de venda e opções de compra em volumes quase 
iguais e em conjunto com o mercado futuro foi quase a metade da semana anterior. 
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Falando com clientes e amigos ao longo da semana, fomos continuamente questionados sobre por que o mercado estava 
subindo um minuto e caindo no próximo e respondemos com a mesma resposta para todos ... "a ação do preço é, de fato, 
típica do que acontece quando os preços chegarem aos 100 cts ". Estar abaixo de 400 pontos na quinta-feira e, em seguida, 
acima de 200 pontos na sexta-feira é exatamente o que se deve esperar, observando que isso é o que vimos nos mercados 
altistas de 94/95 e 10/11, quando os preços do algodão também atingiram 100 cts por um longo período de tempo que 
durou meses antes de recuar. 
 
O relatório CFTC COT após o fechamento de sexta-feira mostrou que os fundos eram vendedores de 6.018 contratos, o que 
os deixava com 81.427 contratos comprados. Outros especuladores reportáveis foram vendedores de 3.258 e os Não 
Reportáveis (NR) foram compradores de 752 contratos. Foi a segunda semana consecutiva de venda de fundos e eles 
permaneceram comprados em um valor líquido de 121.794 contratos. Fechar a semana vai mostrar o quão robusto o 
mercado está diante da liquidação dos fundos. 
 
Curiosamente, a posição de compra 
dos fundos é apenas marginalmente 
maior do que a posição líquida "on 
call" das fiações que entre Z21, H, K e 
N22 é 117.939 contratos e 
inacreditavelmente quase 3x maior 
do que a média dos 20 anos 
anteriores para esta semana da 
temporada . O ponto é simples, 
sendo que os fundos têm uma 
posição comprada quase recorde e, 
inversamente, as fiações mantêm 
uma posição não fixada recorde que 
acabará em lágrimas para uma ou 
outra parte. Continuamos com a 
convicção de que o "dinheiro" (especuladores/fundos) será o vencedor neste jogo, caso ainda não o seja, antes que essas 
posições massivas tenham de ser eventualmente desfeitas. 
 
O momento certo para uma alta sazonal é sempre uma coisa difícil de tentar prever, mas isso nunca nos impede de tentar! 
A análise estatística e técnica ajuda muito e estudamos constantemente o que aconteceu nas temporadas anteriores para 
tentar determinar quando é provável um pico sazonal. Desde 1960, a média de dias em mais de 60 anos de dados nos diz 
que esperar 211 dias entre a mínima e a maxima, assumindo uma data de início de 1º de junho e uma data de final de maio 
e, portanto, usando meses futuros da mesma temporada, ou seja, Z, H, K e N. 
 
No entanto, isso significaria uma alta durante a última semana de dezembro, observando que 1º de junho tem sido nossa 
baixa sazonal até agora. Indo mais fundo, já sabemos que as máximas sazonais de dezembro são raras, ocorrendo apenas 
3 vezes em 61 anos de dados! As máximas de janeiro e fevereiro são ainda mais raras e quase nunca acontecem. Março, 
por outro lado, é o segundo mês mais popular para um pico até agora neste século e o número 4 em mais de 60 anos de 
dados, então arriscaremos nosso pescoço mais uma vez e favoreceremos que este mês seja o mês estatisticamente mais 
provável para uma alta sazonal. Também gostamos da 1ª semana de março em particular. 
 
Em conclusão, consideramos a alta recente de 116,48 como um topo próximo, mas não a alta sazonal. Os retrocessos de 
preços para a baixa recente de 103,50 provavelmente serão atendidos com fixações on call e demanda física robusta no 
caso de voltarmos a testar ou possivelmente até mesmo atingir a alta dos 90 cts. É uma área que as fiações não devem 
faltar novamente se tiverem a chance de consertar as compras on call ou comprar a preço fixo de acordo nosso conselho. 
Também é inteiramente possível que o CTZ21 não revisite o nível 103.50 e apenas se mova para cima, especialmente se o 
CZCE (mercado da China) continuar sua força. A história nos lembra que quando o algodão chega aos 100 cts e a demanda 
é boa, os contratempos passam em dias e costumam ser perdidos pela maioria e não vemos esta temporada como sendo 
diferente. 

mailto:brasil@artigas.eu
mailto:ricardo@artigas.eu
mailto:executions-brasil@artigas.eu

