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MERCADO ICE  
 

Março está agora no período de rolagem quando os fundos saem de suas posições de março 22 e rolam para maio 22 e em uma 

semana mais ou menos podemos esperar que maio seja o mês de frente efetivo por ser o mês com o maior interesse aberto. 

Para a semana, março foi negociado em uma ampla faixa de 640 pontos entre 119,20 e fez uma nova alta sazonal em 125,60 

antes de terminar a semana com impressionantes 301 pontos. 

 

O volume foi novamente muito bom, com média de 30.546 futuros por dia, enquanto em opções foi consideravelmente mais 

calmo do que na semana anterior, com média de 5.404 opções por dia. Com apenas 2 semanas até o vencimento da opção em 

março e 3 semanas até o primeiro dia de aviso, podemos ter certeza de que o algodão provavelmente permanecerá 

extremamente volátil, especialmente observando quantas posições precisam ser desfeitas! 

 

Nunca deixa de nos surpreender como a análise técnica pode identificar os alvos de preço e tempo para movimentos. Ainda 

não acreditamos que a máxima final já tenha chegado e o nível 130 cts está identificado. Sustentamos que quaisquer 

contratempos provavelmente durarão pouco (1-3 dias no máximo) e serão perdidos pela multidão! No entanto, quando o touro 

termina, duvidamos seriamente que muitos tenham gostado! 

 

O relatório CFTC COT após o fechamento mostrou que o Dinheiro Administrado “DA” (Especuladores) foi um pequeno 

vendedor de 1.212 contratos na semana que terminou na última terça-feira, elevando seu saldo para 76.396 contratos. Foram 

pequenas mudanças em outros lugares com outros reportáveis vendendo um líquido 1.135 e Não reportáveis um líquido 1.288. 

Entre o DA, OR e NR, sua compra total está em 110.522 contratos e um pouco abaixo da semana anterior. 

 

Qualquer maneira como se olhe para esta posição, é uma grande que será desenrolada em algum momento. No momento, os 

fundos estão ganhando muito dinheiro por causa das fiações não fixadas e nem todos eles ganharão quando o mercado optar 

por quebrar.  

 

Na Artigas, gostamos de observar os preços das ações de determinados setores em um esforço para determinar o 

desempenho de determinados setores Weiqao e Texhong sempre foram os favoritos, pois também tendem a refletir o 

preço do algodão. 

 

No entanto, nos últimos anos, ouvimos muito sobre o desempenho das empresas on-line e, em meados de 2020, quando o 

alarmismo do Covid estava no auge, apontamos como empresas como Asos e Zolanda estavam crescendo. Parece uma história 

muito diferente hoje quando você olha para o que aconteceu com os preços de suas ações e com referência particular ao nosso 

pensamento do dia e ao fato de que ações de tecnologia com preços malucos foram mortas este ano! A Levi Strauss e a Next, 

por outro lado, acabaram de produzir excelentes resultados e parece que as empresas online não estão tão em voga quanto antes 

em comparação com nossos varejistas mais tradicionais! 
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Como pensamento final, decidimos dar uma nova olhada em nosso gráfico de spread de safras antigas/novas, que viu julho 

quase testar seus máximos anteriores em novembro. Acreditamos fortemente que haverá um bom dinheiro a ser feito nas 

próximas semanas, sendo julho curto (vendido) e dezembro longo (comprado) em algo próximo de suas máximas anteriores! 

 

Em conclusão, o algodão estabeleceu novos máximos sazonais em 125,60 e parece pronto para testar 130c/lb antes que o 

máximo sazonal final seja feito e sugerimos que provavelmente chegue no final de fevereiro ao início de março de 2022 com 

base em nossas estimativas atuais. Observando o que está acontecendo nos mercados externos, sugerimos (se possível) que 

uma posição plana em algodão é provavelmente o curso de ação mais seguro no momento! As correções serão de curta duração 

e o mercado permanecerá volátil até que fundos comprados e usuários finais não fixos tenham retirado suas apostas. Uma vez 

que isso tenha ocorrido, o mercado do algodão voltará à normalidade e o "está diferente desta vez galera!" terá aprendido uma 

lição valiosa! 

 

EUA 

Houve alguma precipitação leve no fim de semana passado no oeste do Texas, mas a maioria das áreas permaneceu em seca. 

Uma frente fria trouxe neve para a região nesta semana, mas não foi suficiente para diminuir a seca. A precipitação em qualquer 

forma ou quantidade é muito bem-vinda. 

 

Uma previsão antecipada para passar pelo oeste do Texas na próxima semana parece trazer precipitação generalizada para a 

região, embora os modelos sejam diferentes na extensão. Muita área plantada de algodão está prevista para o próximo ano para 

os EUA, mas mais uma vez o oeste do Texas provavelmente entrará na primavera sob seca severa. Os preços dos seguros para 

a próxima temporada devem ficar próximos de 1 dólar. 

 

China 

A preços atuais, as indústrias preferem esperar para comprar algodão adicional. fiações menores na China começaram os 

feriados do Festival da Primavera. A taxa de operação das industrias caiu. O consenso geral é que a atividade será retomada 

após os feriados, pois a alta temporada começa em março e abril. 

 

Vietnã 

Para o ano de 2021 foi importado um total de cerca de 1,61 milhões de Tns (alta de todos os tempos), o que é 250.000 Tns a 

mais que em 2020 e cerca de 30.000 Tns a mais que o último recorde em 2018. 

 

Origens como Brasil e WAF apresentam crescimento constante. Além disso, a Índia e “outros” (origens menores) parecem 

melhorar novamente após um pequeno retrocesso em 2020. Evidentemente, a maior mudança nos números é a mudança das 

importações dos EUA para o Australiano. 

 

Em 2021, apenas 600.000 Tns foram importados dos EUA, o que é cerca de 190.000 Tns a menos do que no ano anterior. Mas 

para isso, as importações australianas aumentaram cerca de 250.000 Tns de apenas 23.000 Tns para cerca de 278.000 Tns (ano 

calendário anual). E parece que só está melhorando.  
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