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MERCADO ICE  

“Foco no WASDE de novembro” 

Os preços do algodão tiveram outra semana ativa negociando em uma faixa de negociação de 660 pontos entre 115,07 e 

121,67 base no contrato de dezembro, antes de terminar a semana com alta de 202 pontos em relação ao fechamento da 

sexta-feira anterior. 

Março também subiu 202 pontos e viu o spread Z21 / H22 aumentar para 609 pontos em um ponto na semana passada, 

antes de terminar onde começou. O período de rolagem GSCI começou na sexta-feira e vai até a próxima quinta-feira. A 

quantidade de contratos em aberto continua a diminuir e na próxima semana teremos WASDE de novembro e o termo das 

opções de dezembro, no que foi o período de dezembro mais volátil experimentado pelos traders em mais de uma década. 

O relatório CFTC COT após o fechamento mostrou que os fundos encerraram suas 3 semanas de vendas. O especulador 

comprou 1.202 líquidos para levar sua posição de compra para 78.338 contratos. Os especuladores Não Reportáveis 

compraram 314 contratos, enquanto os Outros Reportáveis compraram 3.685, o que significa que entre as 3 categorias de 

negociantes são 123.239 contratos de compra. Esta continua a ser uma posição de compra substancial, mas a cerca de 20k 

da mais comprada de sempre. 

As vendas de exportação dos EUA ficaram atrás do ritmo recente da semana passada, com 193.300 fardos de algodão 

Upland e Pima vendidos nos dois anos de comercialização combinados. A China ainda era o maior comprador com 50.700 

FARDOS  , seguida pela Turquia com 39.100 FARDOS  . No total, foram 16 mercados comprando, enquanto 20 destinos 

receberam 149.500 FARDOS   em remessas. 

Os compromissos totais para a atual temporada estão agora em 9,05 milhões de fardos, dos quais apenas 2 milhões foram 

exportados até agora. Eles ainda estão atrás das vendas do ano passado de 9,55 milhões de fardos e 3,45 milhões de fardos 

em remessas. 

Milho, Soja e Trigo caíram entre 4,5 e 5,5% em relação às máximas da semana passada, enquanto o Algodão teve o melhor 

desempenho dos quatro, caindo menos de 4%. Estaremos atentos para saber se isso foi apenas um pontinho para esses 

mercados ou se é algo mais. 

Terça-feira será o lançamento do WASDE e nosso olhar, mais uma vez, se 

deslocará para a Índia. Conforme comentamos na ocasião, ficamos 

satisfeitos em ver o USDA dando os primeiros passos para corrigir seu 

desequilíbrio histórico de estoques no mês passado. No entanto, conversar 

com alguns bons amigos na Índia esta semana nos levou a focar no presente 

e em um ajuste que terá que ser feito em algum momento. 

O USDA atualmente tem exportações indianas de pouco menos de 7 ½ 

milhões de fardos indianos e importações de 1 ¼ milhão de fardos, portanto, 

uma diferença de importação / exportação de 6 ¼ milhões de fardos. Isso é 

bom se eles têm estoques iniciais corretos em 18 ¾ milhões de fardos, mas  
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nossa própria análise e feedback do país nos aproximam de 13 ¼ milhões de fardos. Além disso, a fiação indiana está 

passando por um grande momento e acreditamos que o consumo seja potencialmente 2 milhões de fardos maior do que 

o USDA. 

Para simplificar, a Índia não tem 6 ¼ milhões de fardos líquidos para exportar até a safra de 2022/23. Nossas estimativas 

atuais têm esta análise para o saldo de importação / exportação é cerca de 4 milhões de fardos abaixo do USDA !!! Baseia-

se no feedback do mercado e, em última análise, na opinião, mas os números de importação e exportação são publicados 

e podem ser comprovados ou contestados. Em algum momento, os números de importação e exportação do USDA serão 

desafiados pela realidade. 

Além das mudanças no balanço Indiano que isso trará, haverá também um efeito de arrastamento para outras partes do 

balanço global. Se as exportações indianas diminuírem, mas outros mercados continuarem a importar os mesmos volumes, 

as importações de outras origens provavelmente aumentarão para resolver o déficit. Da mesma forma, se as importações 

indianas aumentarem, esse algodão terá que vir de algum lugar. O ajuste inevitável no balanço de importação / exportação 

da Índia irá, em primeiro lugar, criar uma manchete de alta e, talvez mais significativamente, provocar um aperto geral no 

balanço global do USDA. 

Em conclusão, o algodão atingiu outra nova alta na terça-feira em 121,67, mas até agora não foi capaz de segurar os 120. 

Os preços permanecem notavelmente firmes e, enquanto os negócios estão ocorrendo, acreditamos que haverá alguma 

destruição da demanda a preços atuais. Retrocessos são perfeitamente possíveis, mas quase certamente serão de curta 

duração. No caso de uma base de fraqueza de março entre 100 e 105c / lb, acreditamos que seria uma oportunidade de 

comprar pelas fiações, em vez de algo mais sinistro! Acreditamos firmemente que os preços provavelmente permanecerão 

na casa dos 100cts para o resto da temporada e a alta sazonal final não será vista até o final do primeiro trimestre de 2022. 

BRASIL – MT 

 
Segundo levantamento  feito pelo Imea o ritmo das exportações 

da pluma mato-grossense ganhou força no último mês. Em 

outubro, a exportação da fibra alcançou a marca de 135,84 mil 

toneladas, o que representa um aumento de 78,70% quando 

comparado ao mês de set.21. O maior volume escoado no mês 

foi pautado pelo avanço do beneficiamento no estado, que até 

a semana passada atingiu 77% da produção. Por outro lado, o 

ritmo no mês foi 10,34% menor que o do mesmo período do ano 

passado. No que tange aos envios ao exterior, os principais 

compradores da pluma em outubro foram a China (56,56 mil  

toneladas), o Vietnã (20,68 mil toneladas) e a Turquia (14,53 mil 

toneladas), que juntos representaram 67,54% das exportações 

de Mato Grosso. Para os próximos meses, a expectativa é que o 

escoamento continue ganhando força, visto que, 

historicamente, nos últimos meses e no início do ano os envios 

tendem a serem maiores. Contudo, os problemas logísticos 

(falta de contêineres e navios) e os altos fretes marítimos ainda são um ponto de atenção no mercado. 
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