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MERCADO ICE  
 

Foi mais uma boa semana para o Algodão, com os preços encerrando a semana em alta de 298 pontos a 126,74 pelo 9º 

fechamento semanal mais alto consecutivo, sendo negociado em uma ampla faixa de 612 pontos entre 123,25 e a alta sazonal 

de 129,37 base contrato de Março. O volume foi muito bom em 47.359 contratos diários e compreensível já que estamos no 

período de rolagem do H/K22. Maio será o mês de frente efetivo assim que segunda-feira por ser o contrato com maior interesse 

em aberto. O período de rolagem do GSCI começa na segunda-feira e durará 5 dias consecutivos. Sexta-feira também será o 

vencimento da opção de março e também teremos o WASDE mensal às 12h. 

 

O relatório CFTC COT após o fechamento mostrou que o Dinhero Gerenciado (especulador) foi comprador de 4.466 contratos 

na semana que terminou na terça-feira passada, elevando sua compra para 80.862 contratos. OR comprou 1.023 e NR pequenos 

vendedores de 156 contratos. Entre DG, OR e NR, sua posição líquida total agora é de 115.855 contratos comprados e cerca 

de 25 mil de sua posição mais comprada de todos os tempos. 

 

Quando olhamos para os mercados externos, recebemos sinais um tanto contraditórios. O petróleo bruto subiu mais esta 

semana. Os mercados de valores, por outro lado, estão sob pressão devido ao fraco desempenho de várias ações de tecnologia. 

Ao longo do tempo, o algodão apresenta uma forte correlação com o S&P 500 e o segundo o gráfico abaixo pode ter alguns 

nervos à flor da pele no mercado de algodão. 

 

Mantendo-se nos mercados de ações, o China CSI 300 teve uma semana terrível e o fraco desempenho recente deste mercado 

parece refletir preocupações sobre as perspetivas para a economia chinesa. 

 

O gráfico de soja que tem se destacado nos últimos meses. Atualmente, o grão parecem ser os únicos a serem observados 

quando as decisões sobre a área cultivada estão sendo tomadas. 

 

As vendas totais “on call” totalizam 14,82 milhões de fardos, o que permanece inalterado em relação à semana anterior. Do 

lado da compra há apenas 4,01 milhões de fardos a serem fixados (sendo 1,49 milhão na safra atual), o que deixa uma diferença 

a favor das vendas à vista de 10,81 milhões de fardos. As fiações obviamente julgaram mal a força desse mercado ao acumular 

uma quantidade tão grande de vendas “on call” e agora estão contribuindo para forçar o mercado ainda mais. 

 

Para a temporada atual, temos agora compromissos de 12,7 milhões de fardos estatísticos, dos quais 4,2 milhões de fardos 

foram enviados até agora. Isso se compara a 13,8 milhões de fardos em vendas e 7,3 milhões em exportações um ano atrás. 

Embora o ritmo de embarques esteja melhorando, ele permanece consideravelmente abaixo da média semanal de 399k 

necessária para fazer a estimativa de exportação do USDA de 15 milhões de fardos estatísticos. 
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Quando olhamos o balanço dos EUA, temos uma oferta de 20,8 milhões de fardos (estoque inicial + safra), dos quais 4,2 

milhões já foram exportados e 2,6 milhões serão consumidos pelas industrias  nacionais. Isso deixa 14,0 milhões de fardos, 

dos quais 8,5 milhões estão comprometidos para exportação, o que significa que ainda há 5,5 milhões disponíveis para venda. 

 

Os dados de exportação/vendas dos EUA foram impressionantes. As vendas nos EUA estão 1,0 milhão de fardos atrás em 

relação ao ano passado. Esta semana as vendas refletiram um número de três dígitos para ambos os anos-safra, enquanto esta 

semana os EUA enviaram 302.100 fardos, uma alta de marketing. Com pouco mais de 4,2 milhões de fardos enviados dos 

EUA e 26 semanas restantes neste ano de comercialização, os EUA precisam enviar bem mais de 400.000 fardos para atender 

a meta de exportação de 15,0 milhões de fardos. Os compromissos não embarcados dos EUA estão em 8,6 milhões de fardos. 

A recente neve no oeste do Texas não está ajudando a logística e as exportações dos EUA, que devem cair na próxima semana. 

 

A próxima semana se prepara para ser animada, porque temos o GSCI rolando durante toda a semana e, em seguida, as opções 

de março expiram na próxima sexta-feira. Como ainda há muitas fixações a serem feitas em março, o mercado pode ver mais 

pressão de alta, com uma possível mudança para meados dos 130. No entanto, ainda sentimos que, uma vez liquidado o mês 

de março, haverá um vazio de compra, o que pode levar a outra forte retração. Além disso, esperamos que a inversão 

julho/dezembro diminua ao longo do tempo. 

 

EUA 

 

Um novo suprimento de ar ártico trouxe neve para o oeste do Texas na semana passada. Impactou grande parte dos EUA. 

Embora a umidade seja bem-vinda na região, a tempestade agitará ainda mais os problemas logísticos com os quais os 

comerciantes dos EUA estão lidando. O transporte rodoviário do interior do oeste do Texas foi perigoso por vários dias devido 

à neve e ao gelo. 

 

TURQUIA 

 

Importações fortes da Turquia para o mês de dezembro: 96.422 Tns. Principal crescimento das importações em Dez: 34.963 

Tns Grécia, 21.605 Tns Brasil, 20.109 Tns CIS. 

As importações totais nesta temporada (5 meses Ago-Dez.21) estão em 464.043 Tns. As origens principais são Grécia 115.065 

Tns, US 103.083 Tns, CIS 81.285 Tns, Brasil 70.282 Tns. 

 

INDONÉSIA 

 

A maior economia do sul da Ásia, a Indonésia, cresceu 4,9% no último trimestre de 2021, à medida que as exportações da 

economia rica em recursos aumentaram em meio a um aumento nos preços globais das commodities, enquanto um 

afrouxamento das restrições do COVID-19 melhorou o consumo doméstico, mostrou uma pesquisa da Reuters. 

Eles relataram um exedente comercial a partir de maio de 2020 em exportações robustas, à medida que os preços das 

commodities subiram para carvão, óleo de palma, cobre, estanho, aço e borracha. O excedente comercial de 2021 foi o maior 

em 14 anos. 
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