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Estatisticamente, as probabilidades ditam que a temporada 22/23 será um ano 

inverso 

 

MERCADO ICE  

Os contratos de algodão de maio22 foram negociados em uma faixa de 441 pontos entre 118,76 e 123,17 na última 
semana, terminando a semana positivamente, mas com queda de 175 pontos em relação ao fechamento da semana 
anterior. O volume caiu para 36.521 contratos diários com o total de contratos em aberto caindo acentuadamente para 
239.227 contratos após o exercício do vencimento da opção de sexta-feira anterior de março22! O algodão agora teve 
duas semanas consecutivas com um fechamento semanal mais baixo após as 9 semanas consecutivas de alta. 

O relatório CFTC COT após o fechamento mostrou que o Dinheiro gerenciado (DG/ Especuladores) reduziu ligeiramente 
a posição de compra na semana que terminou na última terça-feira. DG vendeu 2.734 líquidos, OR 2.809 contratos e NR 
2.105 contratos, reduzindo sua compra líquida total para 107.298 comprada. O Dinheiro Gerenciado permanece 
massivamente comprado tanto no Milho quanto na Soja e é claro que eles permanecem amigáveis com a maioria das 
commodities no momento. 

Com base em dados próximos de 1960 a 1998 combinados com os dados futuros de 1999 a 2022, observou-se o seguinte: 

• Tanto 2020/21 quanto 2021/22 foram (até agora) NÃO anos inversos. Isso, é claro, cria uma tendência de 2 anos 
consecutivos. Nas últimas 62 safras houve apenas 2 outras ocasiões em que isso ocorreu pelo 3º ano consecutivo. 

• Em todas as 16 safras inversas que seguem uma safras não inversa, exceto 2, a alta foi em junho (10 vezes) ou julho (4 
vezes). Em média, em todas as 16 safras, os preços caíram 28,42 c/lb e levaram uma média de 223 dias para fazê-lo. 

• Ao longo de todas as 62 safras, houve apenas 5 em que o preço foi superior a $1. Isso aconteceu em 1994/95 e na safra 
seguinte também foi superior a $1. O mesmo vale para 2010/11 a 2011/12. Portanto, como 2021/22 está atualmente 
acima de US $ 1 também, espere que a alta das próximas temporadas seja superior a US $ 1 e inferior à alta desta safra 
(129 cts). 

• Se a alta da próxima temporada for em junho (menos de 129c/lb), então a baixa será em Janeiro de 2023 (mais de $ 1). 

As fábricas em muitos mercados estão relatando que os preços atuais do algodão estão acima do nível de equilíbrio do 
fio. Anteriormente, os preços do fio estavam atrás dos do algodão, mas seguiam a mesma trajetória. Isso significa que, 
embora as fixações de algodão possam ter um preço abaixo do ponto de equilíbrio de reposição, no momento em que 
desembarcou e foi fiado, o preço do fio foi alcançado, permitindo uma margem de venda positiva. Parece que os preços 
do fio podem estar estagnando e que isso pode não ser mais o caso. 

Até o momento, estamos em um mercado clássico de alta impulsionado pela demanda devido a uma combinação de forte 
demanda do consumidor e reabastecimento da cadeia de suprimentos. Estamos ouvindo muita conversa excitada e 
otimista sobre Z22 chegando a um dólar e cinquenta. Para que isso seja impulsionado pela demanda, certamente 
precisaríamos ver mais uma perna mais alta do mercado de fios e a jusante, o que não parece iminente. 

Se a demanda não for o impulsionador para 150, isso deixaria a oferta. Com o Z22 atualmente sendo negociado acima de 
um dólar, parece evidente que as plantações aumentarão. Nos Estados Unidos, como costuma ser o caso, muito se 
resumirá ao Texas. Os agricultores serão incentivados a plantar “poste a poste” no Estado, porém, estamos mais uma vez 
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em um cenário de seca. Passamos grande parte da temporada passada discutindo uma situação semelhante no Texas 
apenas para chuvas tardias para “salvar” a safra e isso não deve ser esquecido. Em outras palavras, existe o potencial de 
uma grande oscilação na safra do Texas com base apenas na chuva ou na sua ausência. Talvez existam pessoas mais 
corajosas do que nós por aí, mas não gostaríamos de passar o tempo de agora até a colheita com um preço fixo por muito 
tempo à mercê do clima texano. 

· China 

Até 12 de fevereiro, um total de 5,23 milhões de algodão Tns Xinjiang foi beneficiado, 6.6% a menos que no mesmo 
período do ano passado. A estimativa da Cottonchina permanece para a produção total chinesa em 5,78 milhões de 
toneladas. (USDA 5,74 milhões de toneladas) 

O poliéster teve um bom começo após o feriado chinês e se beneficiou do petróleo bruto e do preço firme da matéria-
prima, a maioria das usinas melhorou seus preços de oferta após o feriado. O preço da viscose também está bastante 
firme, pois o mercado viu uma demanda melhor, o preço geralmente melhorou 2,4% em comparação com o preço antes 
do feriado. 

· Paquistão 

As atuais colheitas de algodão do Paquistão já foram concluídas para a temporada. Espera-se que o tamanho final da safra 
para a temporada atual seja de pouco menos de 8,5 milhões de fardos de tamanho local, com as usinas contando com 
algodão importado para suprir o déficit no consumo. 

Os produtores tentarão se beneficiar dos atuais níveis históricos de preços pelo menos no iníco da temporada, antes que 
os volumes de chegada de novas safras aumentem. Os produtores receberam retornos muito bons em suas atuais 
colheitas de algodão devido a rendimentos razoavelmente bons e preços recordes e injetaram um fluxo de caixa 
significativo na economia agro do país. Espera-se que a área plantada com algodão na próxima temporada aumente 
significativamente em relação à baixa da temporada atual de menos de 2 milhões ha. Embora as estimativas iniciais 
tenham sugerido um provável aumento de 20 a 25% na área plantada com algodão, os preços agrícolas para várias 
culturas concorrentes e o custo relativo de cada cultura no momento do plantio seriam elementos cruciais na 
determinação das plantações reais de algodão. 

Fábricas têxteis do Paquistão depois de operar em capacidades máximas. Os níveis de preços dos negócios de fios não 
refletiram ultimamente os preços atuais do algodão e, portanto, as fiações que compram hoje dos mercados locais em 
níveis elevados seriam forçadas a ter um prejuízo operacional. Ultimamente, as fiações têm se preocupado com a falta 
de coerência dos preços do algodão em relação aos preços do fio. 

· US 

Os produtores de algodão dos EUA pretendem plantar 12,0 milhões de acres de algodão nesta primavera, um aumento 
de 7,3% em relação a 2021, de acordo com a 41ª Pesquisa Anual de Intenções de Plantação da Primeira Temporada do 
Conselho Nacional de Algodão. 

As intenções de algodão são de 11,9 milhões de acres, um aumento de 7,1% em relação a 2021, enquanto as intenções 
de (ELS) de 158.000 acres representam um aumento de 24,8%. 

Usando a taxa média de abandono de 10 anos para cada estado, a área colhida do Cotton Belt totaliza 9,8 milhões de 
acres em 2022, com uma taxa de abandono nos EUA de 18,9%. Usando o rendimento médio estadual de cinco anos por 
acre colhido gera uma safra de algodão de 17,3 milhões de fardos (vs USDA 21/22 em 17,6 mill bs) – 16,8 milhões de 
fardos de terra firme e 438.000 fardos ELS. 
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