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MERCADO ICE  
 

Os preços do algodão tiveram uma semana tranquila, com os preços fechando em 203 pontos a 106.23 cts, após negociação 
em uma faixa de 330 pontos entre 104.05 e 107.35, com base no H22. O volume foi de apenas 18.766 futuros por dia e as 
opções também ficaram quietas, com média de apenas 3.674 por dia e menos da metade da semana anterior 
  
O relatório CFTC COT após o fechamento mostrou que o Especulador foi mais uma vez vendedor na semana que terminou 
na última terça-feira. Os especuladores venderam 7.434 contratos e a posição de compra total caiu para 104.947 contratos. 
 
Por enquanto, pensamos que a venda de contratos pelos fundos estabilizou e eles vão esperar um tempo para ver a próxima 
tendência para entrar em ação. Apenas uma quebra da baixa recente em 102,50 ou um fechamento acima da alta da 
semana passada em 107,35 provavelmente alterará a posição de eles. Eles têm o poder e a munição para conquistar o 
mercado de qualquer maneira e temos quase certeza de que serão o catalisador para saber para onde os preços do algodão 
irão proximamente. 
 
Março mostra como os preços realmente não estão fazendo nada agora e parece estar se estreitando em uma faixa cada 
vez mais restrita, com os preços nos últimos 4 dias da semana movendo-se apenas uma média de 156 pontos, o que está 
de volta ao preço intradiário normais movimentos dos últimos anos. 
 
No Brasil foi uma semana incrivelmente tranquila com compradores e vendedores em um impasse. Não há pressão sobre 
o agricultor para vender com base em que ele está tão bem vendido e nenhum comerciante deseja assumir uma posição 
se as oportunidades de frete são quase inexistentes. Não vemos esta situação mudando por várias semanas, pelo menos. 
 
O WASDE de hoje foi um assunto bastante neutro e, exceto por uma recuperação indiferente após o lançamento, o mercado 
certamente pensou assim. A maioria das mudanças representou uma confusão, com ajustes de consumo e produção em 
um país muitas vezes compensados por mudanças opostas em outro. No geral, o consumo global aumentou 170.000 fardos, 
enquanto a produção foi cortada em 224.000 fardos. A produção dos EUA aumentou 86.000 fardos com um aumento igual 
na coluna de perdas. 
 
A mudança mais notável veio dos estoques finais globais, que foram reduzidos em 1,2 milhão de fardos, 
predominantemente devido a ajustes históricos na produção indiana, levando a uma redução total de 500.000 fardos nos 
estoques finais do país. Os leitores regulares estarão bem cientes (entediados) de nossos pensamentos sobre o 
desequilíbrio dos estoques indianos do USDA. Embora esses ajustes levem os estoques finais indianos de 21/22 para 1,35 
milhão de fardos indianos acima de nossas próprias estimativas, a diferença entre o número do estoque inicial do USDA em 
relação ao nosso ainda é de quase 4 milhões de fardos indianos. Embora aplaudamos o USDA por lidar com o número 
histórico de estoques, ainda há trabalho a fazer e, uma vez que esse trabalho seja concluído, é inevitável que o USDA tenha 
que apertar significativamente seu saldo de exportação / importação da Índia, ou seja, as exportações terão que cair, as 
importações terão que aumentar ou ambos!! 
 
Uma vibração final de interesse em um relatório nada inspirador foi a redução de 1 milhão de fardos na safra do Paquistão. 
Esta safra tem aumentado recentemente, após previsões iniciais bastante pessimistas e uma safra muito dececionante na 
última temporada. As chegadas têm sido impressionantes, atingindo 7,2 milhões de fardos locais no final de novembro, em 
comparação com 4,6 milhões de fardos no mesmo ponto da temporada passada. No entanto, essa redução do USDA pode 
ser um sinal de que a safra foi tão longe quanto deve, e devemos esperar continuar a ver o Paquistão como um importador 
estrutural. Veremos… 
 

Em conclusão, o algodão está experimentando uma contra-tendência de movimento de queda, mas em nossa opinião não 
é nada mais do que isso! A menos que a última variante da Covid pare o mundo e todos os mercados entrem em colapso, 
como aconteceu no primeiro trimestre de 2020, nos achamos que esse movimento de baixa será eventualmente visto como  
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uma correção saudável no que é um mercado em alta em andamento. Tecnicamente, acreditamos que o mercado testou 
um nível-chave em 103,50, se o suporte for comprovado, devemos olhar para construir sobre a recuperação dos últimos 
dias com o primeiro alvo a diferença para 111,12. Se não o mantivermos, provavelmente veremos um teste do nível do 
dólar. No entanto, continuamos com a opinião de que os preços ficarão na casa dos 100 para o resto da temporada. A 
Artigas acredita que a eventual alta sazonal não ocorrerá até a última parte do primeiro trimestre de 2022, provavelmente 
nos 120 cts com base no que sabemos hoje. 
 

AUSTRÁLIA  
 

As exportações em outubro foram de 98.279 Tns. Os principais destinos foram Vietnã (50.237 Tns), Indonésia (17.970 Tns), 
Tailândia (5.241 Tns) e Paquistão (5.175 Tns). 
 
Os embarques de agos-out estão em 31.6611 Tns contra 58.226 Tns do ano passado, que foi uma safra muito menor. Vietnã 
(143.585 Tns) é o principal destino, seguido pela Indonésia (68.077 Tns) e Tailândia (17.208 Tns) e Turquia (17.159 Tns). 
  
Parece que a safra australiana será atrasada devido ao início frio e úmido. Cerca de 50% da safra é vendida. Isso significa 
que os primeiros carregamentos ficarão bem congestionados. Isso torna uma chamada difícil para os 50% restantes não 
vendidos em um mercado de NYF invertido. 
 

CHINA 
 

A nova safra de Xinjiang ainda está sendo retida pelos descaroçadores, já que os preços não podem competir com a Reserva 

Estadual e o algodão importado. A maioria das algodoeiras conseguiu vender apenas 5% -10% da nova safra de Xinjiang até 

agora. 
 

MERCADO DO MILHO 
 

Apesar de fechar de queda na sexta-feira, o contrato futuro de milho do mês anterior (março 22) teve ganhos modestos de 
5 centavos. A negociação ocorreu dentro de uma faixa de 18,40 centavos entre 575,60 e 594,00. A retração de Fibonacci 
de 61,8% agindo aparentemente como uma área de suporte que coincide com as cotações de fechamento de 29 de outubro 
de 2021 (576,20).  
 
O volume de negócios foi leve ao longo de dezembro e houve muito pouca mudança nas posições em aberto de 1.452.235. 
Para a semana de negociação, o volume de futuros foi em média apenas 192.377 contratos. Sem nenhum novo aumento 
significativo nos contratos em aberto, o relatório da CFTC esta semana confirmou que houve alguma cobertura de curto 
prazo feita pelos especuladores. A posição de compra do especulador aumentou em 17.232 e agora está em 332.501. Sendo 
69.492 contratos abaixo da posição de 13 de abril de 2021 em 401.993, sugerindo que eles poderiam estender ainda mais 
esta posição nas próximas semanas e meses. 
 
Os analistas estavam pedindo a redução dos estoques finais dos EUA e globais no relatório WASDE de dezembro. No 
entanto, o relatório não revelou alterações nos balanços patrimoniais do milho e da soja dos EUA. Para o milho, os estoques 
finais permaneceram em 1,493 bilhão de bushels (bbu). 
 
Prevê-se que a produção de milho para extração seja mais alta, com os aumentos na UE e na Ucrânia compensando as 
quedas na China. A colheita dos ucranianos está em andamento e os resultados da colheita indicam uma produção mais 
alta. 
 
A perspectiva para a China permanece mista, apesar da estimativa mais baixa do USDA, o Ministério da Agricultura da China 
elevou as estimativas em 1,59 milhão de toneladas para 272,55 milhões de toneladas. Isso foi impulsionado por seus dados 
estatísticos mais recentes e talvez não refletindo os impactos das chuvas recentes até outubro. 
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Os Traders agora esperam revisões nos relatórios de 2022, visto que o uso de etanol tem aumentado e é dito que os 
números do USDA podem estar subestimados em algo entre 50 - 75 milhões de fardos. As margens do etanol continuam 
altas, o que deve reduzir ainda mais os estoques finais. 
 
As vendas de exportação permanecem robustas, com o México sendo um grande comprador de milho americano. Em seu 
anúncio diário de vendas de exportação, na quarta-feira, o USDA anunciou a sexta maior venda em um único dia para o 
México, com 1.844.040 milhões de toneladas. Isso fica um pouco aquém da compra da China no início de janeiro deste ano 
(2,1 milhões de toneladas). Resta saber se a China voltará a comprar milho dos EUA em uma tentativa de retomar os 
compromissos do acordo comercial ou não. 
 
Os traders sugeriram que os chineses estavam procurando alternativas, apesar dos preços mais altos devido à exigência 
dos EUA de divulgar grandes vendas que podem levar a aumentos de preços. No entanto, pensamos que se as questões 
internas aumentarem, isso será nulo e sem efeito. 
 
Curiosamente, a ação dos preços no final do ano está de certa forma imitando a de 2020. A história se repetirá? Quaisquer 
quedas no mercado encontraram forte apoio e agora estamos procurando a confirmação de um rompimento acima de 
600,00. A ação do preço costuma ser seu guia para apoiar um ponto de vista de alta ou de baixa. 
 
Olhando o clima na América do Sul, até agora o clima no Brasil tem sido bom, de acordo com nossas conversas com os 
produtores. No entanto, algumas áreas estão começando a ter problemas de seca, com condições de calor e seca prevendo 
prevalecer esta semana. 
 
As fotos abaixo mostram a 1ª safra, centro-norte do Rio Grande do Sul. As condições lá estão se deteriorando e as previsões 
mostram condições mais quentes e secas à frente. 
 
As narrativas do tempo tocam em qualquer mercado, mas a janela de dezembro / janeiro para a 1ª safra de milho brasileira 
é crítica. A falta de chuvas nesta fase crítica da produção pode causar uma redução significativa nas perspectivas de 
qualidade e quantidade da 1ª safra. 
 
Olhando para o futuro, há muitas ideias de que a produção e a área plantada e colhida serão significativamente menores 
no próximo ano devido à falta de fertilizantes disponíveis e aumento do custo de produção. 
 
 

Como mencionado anteriormente, o Dollar Index 
parece ter encontrado uma forte resistência logo 
abaixo de 97,00, mas podemos ter outra subida. 
O índice permanece perto de um rompimento de 
longo prazo, que veria um novo teste do nível 
100,00 e, potencialmente, a alta de março de 
2020 em 102,99. Isso não seria compatível com 
os mercados agrícolas com preços em dólares 
americanos. 
 
Em resumo, favorecemos a alta em todos os 
mercados de commodities, no entanto, todos os 
mercados permanecem vulneráveis a eventos 

externos. A demanda por alimentos básicos e grãos deve permanecer firme, à medida que os países buscam acumular 
reservas com medo de novas interrupções nas cadeias de abastecimento. A China poderia fornecer apoio adicional se 
decidisse tomar medidas significativas. Ficar atento ao clima nos principais países produtores à medida que avançamos em 
dezembro e janeiro. Esta é sempre uma época crítica do ano, pois também marca o final do ano civil para os comerciantes 
e outros participantes do mercado. 
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