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MERCADO ICE  

Um macro evento externo prova ser o catalisador para o movimento cíclico mais recente do algodão! 

 

Em um feriado encurtado na semana do "Dia de Ação de Graças", Março21 moveu-se em uma faixa de 543 pontos entre 

110.81 e 116.24 antes de fechar 465 pontos abaixo da sexta-feira anterior e para o nível de fechamento mais baixo em um 

mês. O movimento impulsivo de descida visto na sexta-feira mostrou o poder do macro evento no mercado, como 

resultado, podemos tentar determinar o que esperar em seguida ... mais sobre isso mais tarde! 

 

Na China, os produtores deram o passo ousado de aumentar seus níveis de oferta em resposta à falta de interesse geral 

nos preços da nova safra. Os novos preços da safra são agora de 23.000 RMB/MT (146,50 usc/lb quando convertidos de 

volta para o CIF China equivalente usando um imposto de escala móvel), com os restos da colheita antiga oferecidos a 

22.650 RMB / MT (144,30 usc / lb). Por outro lado, os preços do fio caíram um pouco para 29.250 RMB / MT. O produtor 

chinês parece estar apostando que, com a disponibilidade de cotas se esgotando, eles serão o único jogo na cidade quando 

a liberação da reserva for concluída. 

 

Em Bangladesh, amigos fiadores de confiança também dizem que os preços do fio à vista estão diminuindo um pouco e a 

maioria dos fiandeiros astutos provavelmente vai esperar para ver apoio antes de tentar pegar uma faca que esteja caindo! 

 

A temporada atual, que começa em 1º de junho, viu o mercado apenas recuar por mais de alguns dias, mas com o 

movimento de 400 pontos de sexta-feira para baixo, os traders estão questionando corretamente se o mercado altista 

acabou ou se é apenas uma correção? 

 

Tecnicamente, a subida para março começou no dia 26 de março em 75,34 e viu um máximo de 118,50 no dia 17 de 

novembro e demorou 236 dias. Movimentos mais baixos ao longo desse tempo foram rápidos e furiosos, durando não 

muito mais do que algumas semanas, na melhor das hipóteses, especialmente porque tivemos uma faixa de 97c/lb. 

 

As possíveis razões para novas quedas são claramente macro e relacionadas ao pânico, ou seja, se os mercados de valores 

ficarem ainda mais assustados com um potencial fechamento mundial. A liquidação do fundo de sua posição muito 

comprada em algodão será contrabalançada pela posição igualmente grande não fixada "on call" de nosso usuário final que 

precisa consertar. Teremos que esperar até esta semana para verificar qual é a posição real do fundo na última terça-feira, 

mas acreditamos que ela é mantida em média a um preço próximo ao fechamento do H22 na sexta-feira. Os potenciais 

problemas de chamadas de margem e / ou algumas posições de perda de fundos podem resultar na liquidação parcial 

forçada dessas compras nos próximos dias, o que pode empurrar o mercado para baixo para algumas das áreas de suporte 

mencionadas acima. 
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O relatório de vendas de exportação do USDA desta semana para a semana encerrada em 18 de novembro mostrou alguma 

melhora em relação às últimas semanas com vendas líquidas para o MY atual de 196.900 fardos, junto com 46.200 fardos 

para o próximo ano e vendas combinadas de Pima de 19.400 fardos ao longo dos dois anos de marketing. As exportações 

continuam dececionando, com apenas 97,1 mil fardos exportados na semana. 

 

Já se fala sobre a possível área plantada de 22/23 nos EUA. As estimativas variam entre um aumento de 10% e 25%, o que 

é significativo. A história nos diz que é possível. Ainda há tempo para decisões de plantio. O algodão vai competir com a 

soja, o milho e o trigo e este ano outro fator está em vigor o preço e a disponibilidade dos insumos. 

  

A lira turca estava há duas semanas (11,28 TL / USD) sob pressão em relação ao dólar. Esta semana o período esteve em 

queda livre e continuou com uma nova mínima em relação ao dólar americano (13,52 TL / USD). Isso foi alcançado na última 

terça-feira, depois que o presidente Erdogan defendeu as baixas taxas de juros. A inflação está subindo perto de 20%. 

 

Em conclusão, o algodão está experimentando uma contra-tendência de queda, mas em nossa opinião nada mais é do que 

isso! A menos que a última variante da Covid pare o mundo em seus trilhos, nos achamos que esse movimento de baixa 

será eventualmente visto como uma correção saudável no que é um mercado em alta em andamento. Tecnicamente, 

acreditamos que o mercado é uma compra entre 103 e 108c/lb e recomendamos fixações "on call" em uma escala entre 

esses níveis conforme necessário, observando cuidadosamente que continuamos com a opinião de que os preços ficarão 

na casa dos 100 pelo resto da temporada.  

 

EUA 

A safra de algodão dos EUA agora é de 75%, 4% superior à média de 5 anos e apenas 1% atrás do ritmo da safra passada. O 

clima em todo o cinturão do algodão continua excelente, o ritmo de colheita deve continuar acima da média para o saldo 

remanescente da safra. A última previsão de 6 a 10 dias indica chuvas abaixo do normal para o Sudeste, o Delta e o Texas. 

 

CHINA 

O descaroçamento no norte de Xinjiang foi concluído e no sul de Xinjiang também está chegando ao fim. As vendas ainda 

estão muito aquém do ano anterior,  as industrias  preferem comprar reserva estatal e importar algodão no estágio atual. 

  

Os estoques de algodão nas fábricas estão diminuindo, mas o custo de reposição está aumentando. Algumas fiações estão 

perto do ponto de equilíbrio, outras estão perdendo dinheiro com os preços atuais. A motivação para repor os estoques de 

algodão é baixa e eles preferem comprar precários. Também não há muitas melhorias a jusante. A taxa de operação das 

fábricas de tecelagem em algumas áreas é de 30%-40%. Embora alguns pedidos do início da primavera tenham sido 

entregues no mercado. Os estoques de fios nas fábricas estão aumentando, o que está criando alguns problemas de 

liquidez.  
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