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O algodão faz outra alta sazonal! 

MERCADO ICE  

O contrato algodão Maio22 foi negociado entre 127,10 e 135,90 na última semana fechando em alta na sexta-feira e 
terminando a semana 904 pontos acima da sexta-feira anterior.  

O volume foi bom em 33.486 futuros diários e foi auxiliado por fundos fazendo o que sabem melhor que é seguir a 
tendência. Na verdade, o movimento para cima foi quase certamente motivado pelo volume constante de compras "fora 
do dinheiro", compra on call particularmente nos contratos de julho e dezembro.  

A próxima semana é importante em termos do que esperar com o muito esperado relatório de intenções de plantio do 
USDA na quinta-feira e o início do período Rogers Roll, quando os fundos sairão de suas posições de maio22 para o 
contrato de julho22. Faltam apenas 3 semanas para o vencimento da opção de maio22 e o spread entre a nova safra 
dezembro22 e a velha safra julho22 saiu para uma nova vida de spread alto de 2130 pontos N sobre Z22. 

O relatório CFTC COT mostrou que o Dinheiro Gerenciado (DG)/Especuladores voltou ao modo de compra após 6 semanas 
consecutivas de vendas. A DG comprou 7.229 contratos líquidos substanciais, elevando sua compra líquida para 74.356 
contratos. OR vendeu 1.962 líquidos, enquanto NR comprou 3.394 líquidos, o que significa que entre as 3 categorias de 
trader, sua compra líquida total continua sendo uma compra substancial de 104.825 contratos. Lembramos a todos que 
isso ainda está abaixo de sua posição mais longa em 2018, quando atingiu mais de 141.000 pontos líquidos! 

Também incluímos evidências pictóricas da longa duração tanto da soja quanto do milho, mostrando que eles são quase 
recordes em ambos. Em algum momento eles vão sair e a habilidade será antecipar quando? Quando eles saem, a história 
mostra que o movimento mais baixo será rápido e doloroso para qualquer um pego comprando no topo! 

Tecnicamente, o algodão parece estar em outra forte onda de alta, mas se moveu para território de sobrecompra. Os 
preços estão mais de 20c/lb em apenas 18 dias e também observe como o K22 está sendo negociado próximo ao topo do 
canal de negociação inclinado para cima de longo prazo destacado em linhas paralelas "roxas", que acreditamos oferecer 
alguma resistência mesmo que é apenas a curto prazo! 

A ação do preço mostra que o algodão de maio22 respeitou muito bem os níveis de Fibonacci desde que este mercado 
altista começou a sério em setembro em 88,03. Se o mercado abrir firme na segunda-feira, o potencial de falha é possível 
(entre 137.00 e 140.27), após o que podemos ver uma liquidação por vários dias para aliviar a atual condição de 
sobrecompra. No entanto, o impulso é forte, assim como os mercados externos, portanto, embora possamos ver uma 
liquidação de curto prazo no início da próxima semana, não há sinais de que o mercado altista de longo prazo no algodão 
tenha acabado ainda! 

Em conclusão, com o mercado em alta e fazendo uma nova alta sazonal, a Artigas acredita que, se possível, uma 
abordagem de “stand-side” é a melhor política, observando que as margens das fiações não refletem o preço spot do 
algodão. Por vários meses, aconselhamos os usuários finais a não serem expostos a compras "on call" e a manter esse 
ponto de vista. No entanto, os usuários finais que têm essa exposição devem ficar fora de perigo, fixando e usando 
estratégias de proteção de opções de venda contra o risco negativo! 
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- O que é favorável ao mercado? 

• Os gargalos logísticos 

• Os estoques na origem ainda estão apertados. 

• O plantio nos EUA está se aproximando, então podemos esperar mais e mais discussões sobre o clima e a situação da 
umidade (o que não é bom no Texas). 

• A área muda de algodão para grãos/soja. 

• As compras não fixadas “on call MAIO” ganharão mais impulso à medida que nos aproximamos do primeiro dia de aviso 
(25 de abril). 

• Enquanto isso, a posição do contrato JLY não fixo é um problema ainda maior olhando para o inverso JLY22/DEC22. 

• Os fundos reduzem lentamente as posições que acabarão em um aperto de as fiações. 

- Por outro lado, precisamos observar: 

• A desaceleração dos pedidos devido a preocupações geopolíticas e inflacionárias. 

• Os preços muito altos vão criar a destruição da demanda. Os preços dos fios podem acompanhar o mercado mais alto. 

• Desenvolvimento da COVID no mundo, principalmente China e Europa 

• Assim que a logística voltar ao normal, a demanda diminuirá, certamente para as proximidades. Isso acontecerá antes 
da chegada da nova safra? 

• O spread JLY22/DEC22 

· EUA 

A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica divulgou suas previsões meteorológicas de 30 e 90 dias para os EUA. 
Ambas as durações indicaram chuvas abaixo do normal e temperaturas acima do normal para grande parte do sul dos 
EUA. Se a NOAA estiver correta com sua previsão o abandono será bastante grande na próxima temporada, 
principalmente no Sudoeste. 

Esta semana houve chuva forte durante a noite no leste do Texas para a parte ocidental do Delta. A maior parte da 
umidade não atingiu a grande área de algodão das High Plains, no oeste do Texas. A seca continuará nas próximas duas 
semanas no oeste e sul do Texas. O plantio começou no sul do Texas, levantando preocupações sobre a área de terra 
firme na região. Durante a semana, o Delta recebeu a umidade da primavera muito necessária. 

· China 

A combinação de menor demanda, aumento de casos de COVID e logística problemática não está ajudando o mercado 
chinês. Os novos pedidos recebidos pelas usinas estão muito abaixo do esperado. Embora os atuais estoques de algodão 
permaneçam em um nível muito baixo, as usinas ainda preferem a compra de mão-de-boca para repor os estoques e 
reduzir o risco. Alguns dos principais mercados têxteis chineses estão fechados ou semifechados devido às atividades 
mais baixas. Se este mercado permanecer em uma tendência fraca, os comerciantes de fios e tecidos podem dar mais 
descontos para liquidações. 
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