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Perdas para todas as commodities com café e algodão liderando o caminho. 

 

MERCADO ICE  

Foi outra semana volátil para o Algodão, com os preços sendo negociados em uma enorme faixa de 927 pontos entre 
115,86 e 125,13, antes de terminar a semana em queda de 253 pontos. Volume médio de 26.191 futuros diários e quase 
30% menor do que a semana anterior em uma semana encurtada do feriado. A volatilidade das opções de maio 
permanece alta em 31,5% e reflete a incerteza em torno do Algodão e do mundo em geral no momento. Faltam apenas 
7 semanas para o vencimento da opção de maio. 

O relatório CFTC COT após o fechamento mostrou que o Dinheiro Gerenciado/Especuladores (DG) reduziu seus contratos 
de compra em 3.015 contratos na semana que terminou na última terça-feira. OR vendeu 412 contratos líquidos e NR 
comprou 785 contratos líquidos e, entre os 3, sua compra total continua sendo uma quantidade substancial de 104.657 
contratos. 

A chave para onde o algodão vai, tem muito a ver com o que os fundos decidem fazer com a sua posição. Na semana 
passada, opinamos que a posição deles foi mantida em cerca de 122c/lb e, com isso em mente, muitos estarão debaixo 
d'água hoje, mas notando que eles se saíram extremamente bem nesta temporada olhando para os contratos on call que 
ainda a fiação tem a fixar. 

Acreditamos firmemente que, se a baixa de sexta-feira de 115,86 for rompida nos próximos dias, haverá liquidação de 
pelo menos parte de sua posição de compra substancial. Z22, que agora está 6c/lb abaixo de sua vida recente de alta do 
contrato, também estará sob pressão se isso acontecer! 

Curiosamente, em 16 de fevereiro de 2021, os contratos dos especuladores totalizaram 8,35 milhões de fardos, que era 
basicamente o mesmo que os 8,31 milhões de fardos que temos agora. No entanto, há um ano, o mês à vista (maio de 
2021) estava em 89,60 centavos e hoje estamos negociando cerca de 30 centavos a mais. Embora a sabedoria 
convencional acredite que os especuladores estavam aumentando o mercado, as evidências não apóiam isso. Na verdade, 
os especuladores agora têm um comprimento líquido de 3,14 milhões de fardos menor do que no início de outubro. 

Foi um fechamento particularmente desagradável para todos os “irmãos mais velhos” (Soja, milho e trigo) na sexta-feira, 
após os ganhos acentuados observados no dia anterior. Os gráficos de cada um estão são um lembrete de que podemos 
esperar grande volatilidade e incerteza nos próximos dias! Tais movimentos muitas vezes podem sinalizar o fim de uma 
tendência e estaremos atentos a pistas sobre o que pode acontecer a seguir! 

Conversando com as usinas, sentimos que o nível de equilíbrio está em torno de 1.10 centavos base NY futuros, mas 
apenas para negócios que podem ser convertidos nos próximos 2-3 meses. Além disso, há muito menos visibilidade e 
muita incerteza, especialmente no atual ambiente geopolítico e econômico. 

O mês de março foi liquidado sem causar comoção, já que as fiações encontraram a liquidez de venda necessária ou 
rolaram algumas de suas fixações para maio22. As vendas on call não fixas em maio aumentaram para 4,41 milhões de 
fardos, enquanto julho tem 5,32 milhões de fardos para fechar. Isso ainda soma 9,73 milhões de fardos consideráveis, 
que devem fornecer um suporte subjacente decente. 
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Resumindo, Enquanto os especuladores mantiverem suas principais posições compradas, será difícil para o mercado se 
mover muito mais para baixo, já que as fiações se colocaram em um canto com sua grande posição de plantão não fixa. 
A permanência dos especuladores em risco depende em grande parte de como os mercados financeiros se comportam 
nas próximas semanas. O mercado de valores parece vulnerável e uma venda acentuada pode levar a uma liquidação 
generalizada de contratos de especuladores, semelhante ao que vimos no final de 2018. 

Também sentimos que o caso otimista depende muito de problemas de fornecimento, enquanto considera o número de 
uso de usinas de 124,4 milhões de WASDE como garantido. Como apontado anteriormente, organizações como Cotlook 
e ICAC são muito menos otimistas em relação à demanda e, se seus números fossem adotados, o quadro de 
oferta/demanda pareceria muito mais acomodatício. 

· Australia 

Na Austrália na semana passada tem relatado inundações ocorrendo em Queensland, Austrália, já que os padrões 
climáticos de La Niña causaram problemas para a Costa Leste. Condições extremamente úmidas foram pousando em 
terrenos já saturados, o que causou grandes inundações nesta área. Mais chuvas são esperadas ao longo do fim de 
semana, com fechamentos significativos de estradas como medida de segurança. 

Para os produtores de Nova Gales do Sul e Queensland, isso pode se tornar um grande problema. Viajando por áreas em 
Dalby, a gente viu os impactos de tempestades de granizo e chuvas fortes que reduziram significativamente os fardos 
esperados por hectare para algumas operações agrícolas irrigadas. 

Os agrônomos ainda não quantificaram as reduções; no entanto, chuvas abundantes estavam aumentando as projeções 
de rendimento para o algodão de sequeiro, que representa aproximadamente 500.000 fardos da safra total. Esperamos 
que a área de terra seca aumente de tamanho à medida que avançamos para a temporada de 2023. 

Estima-se que a safra australiana produzirá 5,25 milhões de fardos este ano, com pequenos volumes de descaroçamento 
em andamento no Norte com a maior parte da colheita prevista para abril/maio. O beneficiamento começará em Dalby 
em cerca de 4-5 semanas. 

Os preços à vista para a safra de 2022, embarque de abril a agosto são de AUD$ 810 (117,08 usc/lb ou 155 de desconto 
em K'22) com setembro com desconto de AUD$ 10. 2022 está aproximadamente 75% vendido e os preços da nova safra 
(2023) permanecem firmes em AUD$ 660 (95,40 usc/lb). À medida que os especuladores liquidam alguns de seus 
contratos de compra, a demanda das usinas está aumentando na segunda metade dos períodos de embarque do terceiro 
e quarto trimestres. A base comercial permanece alta com o grau básico Aussie (31-3 - 1,1/8”) em cerca de 2700 - 2800 
em CNF Karachi / Port Qasim. 

· US 

O oeste do Texas continua a perder qualquer 
forma de precipitação significativa. Infelizmente, 
a perspetiva de longo prazo para a região é que 
as condições atuais de seca piorem antes de 
melhorar. Previsões de longo prazo exigem 
precipitação abaixo da média e temperaturas 
acima da média até a primavera. 
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