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MERCADO ICE  

Nosso número principal em relação a março 

pode ser uma surpresa para alguns, 

considerando o quão volátil a temporada 21/22 

tem sido até agora.  Esta última semana viu uma 

nova alta para nosso novo contrato de março 

H22 de primeiro mês de 116. 92 cts, tendo sido 

negociado em uma faixa de 489 pontos entre 

113.61 e 118.50 em um volume diário de 

negociação bastante mais moderado ao longo 

da semana de 34.078 contratos. 

 

Os preços romperam a resistência crucial de 97 

cts quase dois meses atrás e o movimento diário 

médio para H22 desde então é de 334 pontos, 

mas apenas 232 pontos nas últimas 2 semanas. 

Parece que algum grau de calma está voltando 

ao mercado de Algodão. 

 

O relatório CFTC COT após o fechamento mostra as posições do trader na terça-feira, 16 de novembro. A categoria Managed 

Money (Fundos) foi a compradora mais uma vez, adicionando 3.899 contratos à sua posição compra substancial de 83.723 

contratos. Entre outras categorias de especuladores agora detêm uma posição de compra de 126.535 contratos ou 12,6 

milhões de fardos e apenas 1,5 milhão de fardos de sua maior posição de todos os tempos. Como mencionado 

anteriormente, esta posição de compra do fundo é, em geral, o que o fiandeiro não fixado precisa comprar (ou seja, a 

posição "Algodão disponível" não fixada) entre agora e o vencimento dos futuros de julho. 

 

O trigo e o milho, em particular, continuaram exibindo boa força na semana passada, apesar do índice do US $ mover-se 

para novas máximas recentes. Isso é uma grande conquista, observando que a força de US $ geralmente não ocorre em 

face dos preços fortes das commodities. Parte do motivo foi o aumento de posição de compra nas outras soft commodities, 

onde o especulador foi comprando ainda mais contratos de milho, soja e trigo na semana passada. 

 

Vimos quanto mais o índice de US $ pode ir e cair, haverá alguma resistência rígida nos níveis atuais, observando que ele 

refez exatamente 50% de seu movimento datado de 25 anos atrás e conforme retratado no Índice de US $ de longo prazo 

detalhado abaixo. Se o $ enfraquecer em relação aos níveis atuais, isso reforçará ainda mais o ponto de vista de que a 

maioria das commodities está subindo ainda mais no que poucos argumentariam ser um ambiente inflacionário daqui para 

frente que deve permanecer por um bom tempo mais! 

 

Ao conversar com os traders, fica claro que os negócios estão ocorrendo, mas não na mesma proporção que antes. Por 

outro lado, Bangladesh teve sua mão forçada a comprar algodão indiano, onde é um substituto natural para outros 

produtos estrangeiros como resultado dos custos de frete. Os amigos das fiações de lá ainda estão ganhando dinheiro, mas 

os preços dos fios estão um pouco mais baixos e certamente há um certo grau de cautela quanto a perseguir preços ainda 

mais altos. 
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Os traders com quem conversamos parecem concordar e, embora a maioria, incluindo nós mesmos, seja amigável até o 

fim (ou seja, maio e julho e até mesmo Z22) por conta do desconto na frente, o consenso parece ser que não seria 

surpreendente ver o mercado recuar alguns centavos antes de retomar a tendência de alta de longo prazo, provavelmente 

à medida que entramos no primeiro trimestre de 2022. 

 

Em conclusão, a alta recente está 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 105 cts/lb, acreditamos que seria uma oportunidade de comprar para as fiações.  

Acreditamos firmemente que os preços provavelmente permanecerão nos 100 cts para o resto da temporada e a alta 

sazonal final não será vista até o final do primeiro trimestre de 2022. 

 
 

EUA 
 

A safra de algodão dos EUA já está 65% colhida, 1% acima da média de cinco anos. Graças ao excelente clima de colheita 

em todo o cinturão do algodão, o que tinha sido uma safra tardia agora foi recuperado. O clima continuou ideal para a 

colheita da semana passada. 

 

VIETNÃ 
 

As importações em outubro foram de 125. 564 Tns. Austrália em 47. 342 Tns foi o principal fornecedor, seguido pelo Brasil 

22. 916 Tns, EUA em 21. 541 Tns. 

 

CHINA 
 

Agora que a questão da eletricidade está mais sob controle, pudemos ver que algumas fiações de grande porte passaram 

a receber grandes encomendas. No mercado de fios em geral ainda faltam pedidos sustentáveis, o que faz com que o 

estoque de fios continue se acumulando. Os estoques de algodão “barato” das fiações estão caindo. O ritmo de 

funcionamento das fiações recuperou, visto que a política de eletricidade é melhor em muitas áreas. 

 

 

De acordo com a alfândega da China: 

 

✓ Durante outubro de 2021: a importação de algodão totalizou cerca de 60.000 tns ou cerca de -70% comparado ao ano 

passado; 

 

✓ Durante jan.2021 - out. 2021: as importações de algodão somam cerca de 1.910’000 tns ou cerca de + 19% comparado 

ao ano passado; 

 

✓ Durante set.2021 - out. 2021: as importações de algodão somam cerca de 130.000 tns ou cerca de -69% comparado ao 

ano passado. 

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

