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Cota de importação da China envia algodão para cima! 

MERCADO ICE  

O algodão não dececionou na volatilidade com outra semana salvagem que viu o K22 ser negociado em um 
intervalo de 636 pontos entre 115,37 e 121,73 antes de terminar a semana com 461 pontos acima da semana 
anterior. O volume foi semelhante ao da semana anterior em 27.565, enquanto a compra de call foi 
ligeiramente superior em número de compra de put com a volatilidade permanecendo alta. Curiosamente, o 
interesse aberto no K22 diminuiu durante toda a semana e agora está abaixo de 100 mil contratos, enquanto a 
nova safra Z22 aumentou durante toda a semana. 

Existem apostas até o strike de 58cts e calls até o strike de 180c. Essa é uma gama gigantesca de apostas de 
122c/lb, observando que o contrato está sendo negociado abaixo de 2cts/lb sob sua vida de contrato alto! 

Na Artigas gostamos de estudar estatísticas e, em particular, desempenhos passados do contrato de dezembro 
para tentar determinar o que pode acontecer a seguir! Voltamos a 1970 e analisamos apenas o contrato de 
dezembro e estudamos o que havia acontecido com o contrato nos 12 meses anteriores. Descobrimos que ele 
se moveu um pouco menos de 24c/lb em média durante pouco mais de 50 anos de dados estudados com uma 
média baixa de 53 e alta de 77c/lb. 

Anos inversos (quando os máximos ocorrem antes dos mínimos) tendem a acontecer quase exatamente da 
mesma forma que os anos convencionais. Janeiro e maio são os meses de destaque desses máximos, seguidos 
de perto por março. 

O que é particularmente interessante é que entre 1990 e 2014 anos inversos ocorreram 15 vezes e em todos, 
exceto 2 desses anos, os mínimos do contrato ocorreram entre a última semana de outubro e o vencimento do 
contrato, observando os máximos da média do contrato cerca de 225 dias antes! 

Aqueles traders com apostas muito fora do dinheiro para o lado positivo precisam ficar muito atentos à vida do 
contrato de alta que ocorreu em 10 de fevereiro em 106,36 (z22). Se os preços excederem esse nível por 
qualquer motivo, uma mudança para 114,36 poderia acontecer facilmente. Alternativamente, se eles voltassem 
a testar e falhassem em 106,36 e uma temporada inversa estivesse sobre nós, também se poderia argumentar 
que os preços poderiam cair muito mais baixos. 

Se acreditarmos nos comentários de nossos amigos das fiações de que as margens estão apertadas e eles não 
podem ganhar dinheiro com base nos níveis atuais de oferta, então o preço atual do algodão é muito alto. Ao 
mesmo tempo, também entendemos totalmente o argumento sobre o nível mais alto de sempre de vendas "on 
call" não fixas e o fato de que Soja, Milho e Trigo estão sendo negociados em níveis extremamente altos e 
podem subir ainda mais. No entanto, os traders incapazes de embarcar algodão por razões logísticas e entrando 
em um inverso de 12c/lb entre N22 e Z22 podem encontrar usuários finais astutos não dispostos a realizar 
contratos, especialmente se puderem fechar uma compra de base não fixa com lucro significativo e totalmente 
dentro do ICA Regras do seu contrato! 
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Na verdade, fomos informados apenas esta semana por um amigo fiandeiro muito confiável que era 
significativamente mais lucrativo para sua empresa vender sua posição de compra de físico de algodão de volta 
ao mercado do que ter que fiar o algodão! 

A China anunciou na sexta-feira a liberação de 400.000 MT de cota de importação. A liberação adicional de 
cotas é bastante comum no período de março/abril, embora tenhamos que admitir, dada a lenta 
comercialização de algodão doméstico nesta temporada, não tínhamos certeza de que veríamos cotas 
adicionais ainda. Dito isso, o feedback inicial é que o volume total é um pouco dececionante para o mercado 
local e, além disso, a totalidade da alocação é de cota de processamento (ou seja, o produto final deve ser 
reexportado), o que é muito menos atraente para as fiações. MINHAS importações até o final de dezembro 
totalizam pouco menos de 1/2 milhão de toneladas, em comparação com 1,1 milhões de toneladas no mesmo 
período da temporada passada e sentimos que isso, juntamente com a lenta absorção da safra doméstica, é 
muito mais indicativo da demanda de algodão da China do que um nova liberação de cotas. 

O relatório CFTC COT mostrou que o dinheiro gerenciado (DG)/Especuladores foi vendedor líquido pela 5ª 
semana consecutiva. Entre DG, OR e NR, sua compra total continua sendo significativa com 99.075 contratos, 
sendo marginalmente superior aos 81.576 contratos de posição "on call" não fixa detidos por usuários finais 
em K e N22. 

· Brasil 

As exportações de fevereiro foram 166.884 Tns vs. 235.410 Tns no ano passado. As exportações totais de 
21/02/22 estão em 1,25 milhão de toneladas contra 1,79 milhão de toneladas no mesmo período do ano 
passado. As exportações são lentas, mas as vendas de exportação do Brasil são fortes e há pouco algodão não 
vendido nas mãos dos produtores. Veremos as exportações aumentando nos próximos meses, se a logística 
permitir. 

· Bangladesh 

Há um efeito dominó além dos problemas de containers em Bangladesh, que estão sendo estocados em 
Chittagong, pois as linhas de navegação pararam para destinos russos. Bangladesh tem um comércio anual no 
valor de US $ 1 bilhão com a Rússia exportando principalmente itens de vestuário e importando cereais 

Também cria um gargalo nos pagamentos que fluem pela cadeia de suprimentos. Em última análise, isso se 
espalhará para as fiações, que terão suas próprias linhas de financiamento bloqueadas. Eles não poderão 
continuar abrindo cartas de credito para algodão até que o atraso de pagamentos devidos pelos fabricantes de 
roupas (e/ou compradores finais de roupas) seja compensado e também até que as remessas atrasadas de 
algodão existentes também sejam compensadas. Um fator adicional é que, devido à remoção de muitos bancos 
russos do sistema de pagamento SWIFT, o recebimento de dinheiro contra mercadorias exportadas tornou-se 
muito incerto, o que forçou os remetentes a não fazer remessas. 

Esses eventos também vão criar algum tipo de destruição “temporária” da demanda de algodão cru naquela 
região. Algumas fábricas de vestuário desaceleraram ou suspenderam a produção para seus compradores 
russos devido à incerteza criada e porque os operadores de navios não estão aceitando novas reservas. 
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