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Forças macro podem significar que os fundamentos do algodão ficam em segundo 
plano... por enquanto! 

 

MERCADO ICE  

Maio22 já caiu 4 semanas consecutivas perdendo 941 pontos no processo, para o menor fechamento para o 
mês spot desde a 2ª semana de janeiro. Na semana, o Maio22 caiu 231 pontos em relação à sexta-feira anterior, 
tendo sido negociado em uma faixa de 716 pontos entre 116,15 e 123,31. 

O volume em futuros e opções aumentou ligeiramente em relação à semana anterior, com a volatilidade 
implícita da opção permanecendo alta em 33,4%! Nenhuma surpresa, tendo em vista que os últimos 7 dias de 
negociação viram o mês spot mover 437 pontos intradiários, contra 242 pontos para a temporada 21/22 até 
agora. 

O interesse aberto nas opções de Maio viu alguma proteção negativa sendo retirada pelos traders contra novas 
quedas. Aqueles compradores frenéticos de opções de compra "fora do dinheiro" de 3 a 4 semanas atrás agora 
estão sofrendo algumas perdas pesadas!  

O relatório da CFTC para a semana de 16 a 22 de fevereiro, durante a qual maio foi negociado lateralmente 
entre 118,76 e 121,46 centavos, mostrou uma liquidação leve feita pelos especuladores e comércio. Os 
especuladores venderam 0,22 milhão de fardos para reduzir sua compra para entorno 8 milhões de fardos. Esta 
foi a terceira queda consecutiva na posição comprada especulativa, que caiu quase um milhão de fardos desde 
o início de fevereiro. 

Os fundos do índice adicionaram 0,08 milhão de fardos para aumentar a compra para 7,8 milhões de fardos, 
enquanto o comércio comprou 0,15 milhão de fardos para reduzir a venda para 15,95 milhões de fardos 
(105.158 contratos). 

Além disso, se alguém lançar o processo de pensamento de uma potencial explosão para as culturas 
concorrentes de trigo, soja e milho na primavera, então nossa crença de que "vender qualquer alta no algodão 
é o melhor curso de ação no momento! 

É sempre importante pensar que alguém pode estar errado e na Artigas temos a ideia de que a nova safra Z22 
está perdendo área plantada para soja e milho, mas não concordamos necessariamente. Em geral, acreditamos 
que as decisões de plantio dos agricultores foram feitas semanas atrás e, embora possa haver um grau de 
mudança de cultura, não será suficiente alterar o fato de que Z22 é muito alto! Estatisticamente falando e sem 
conhecimento de nada fundamental relacionado ao algodão, então o Z22 deveria ser vendido! 

As compras à vista apresentaram apenas 0,60 milhão de fardos abertos em maio e 0,55 milhão de fardos em 
julho, totalizando 1,15 milhão de fardos na safra atual. Isso deixa uma diferença de 8,45 milhões de fardos em 
favor das vendas não fixas, que formam grande parte do argumento de alta. 
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Demos uma rápida olhada nos preços de ações de Weiqao e Texhong para obter pistas de como as coisas estão 
indo para a indústria de fiação. Os gráficos falam por si e comprovam o fato de que as fiações não estão obtendo 
as margens de um ou dois meses atrás e acreditamos fortemente que as nuvens de tempestade estão se 
aproximando! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em conclusão, a Artigas acha que o algodão está totalmente valorizado (extremamente volátil) nos níveis atuais 
e considerando o que está acontecendo com a Rússia e a Ucrânia, acreditamos que, se possível, uma posição 
plana e/ou vender as altas é provavelmente o mais seguro curso de ação no momento presente! 

 

· Turquia 

As importações de janeiro para a Turquia estão em 84.251 Tns, sendo o Brasil a principal origem em 25.847 Tns, 
CIS 17.369 Tns, Grego 12.745 Tns e EUA 10.266 Tns. 

As importações de agosto 21 a janeiro 22 estão em 548.294 Tns contra 521.240 Tns no ano passado no mesmo 
período. Grego está em 127.810 Tns, EUA em 113.349 Tns, CIS em 98.654 Tns e Brasil em 96.130 Tns. 

 

· Austrália 

O Departamento de Meteorologia prevê mais chuvas. Nesta fase, inundações extensas e prejudiciais estão 
ocorrendo nos rios do norte de Nova Gales do Sul. 
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