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Distração de demanda nos preços atuais? 

MERCADO ICE  

O mercado passou a semana na defensiva com quatro dias de queda de cinco. O volume teve uma média de 49.836 
contratos por dia, com os dois últimos dias da semana superando 60.000 contratos. O mercado caiu 214 pontos com base 
no contrato de Maio22 referente a semana anterior e fechou a sexta-feira em queda de 79 pontos a 132.41 , tendo 
perdido 939 pontos olhando pra as altas sazonais. 

O índice do dólar esta semana flertou com o nível psicologicamente importante de 100, mas fechou abaixo dele. Como 
pode ser visto no gráfico abaixo, o dólar fechou esta semana em seu nível semanal mais alto desde maio de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O USDA lançou seu WASDE de Abril e, francamente, teríamos recebido um pouco mais de emoção!! Os ajustes 
cumulativos levaram a uma redução de pouco mais de 800.000 MT nos estoques finais globais. No entanto, não se deve 
esquecer que o USDA reduziu o consumo chinês em ½ milhão de fardos. Dado que esta é a mesma semana em que vimos 
os primeiros cancelamentos da China, talvez devêssemos perguntar se é hora de se preocupar com a destruição da 
demanda no maior mercado do mundo…. 

Na Índia, o CAI ajustou sua previsão de safra 2021/22 em 800.000 fardos locais para 33,5 milhões de fardos. Os estoques 
finais foram reduzidos para 4,5 milhões de fardos. A Índia tem a safra a partir do 1º de outubro, mas mesmo ajustando 
os estoques finais do USDA para frente, ainda acabamos com uma diferença de quase 2 milhões de fardos locais, com o 
USDA muito alto. 

Os trader dos EUA têm reclamado da falta de novos negócios ultimamente. Esta semana, as vendas atingiram o nível mais 
baixo do ano no relatório de exportação/vendas dos EUA. Os embarques, no entanto, foram um ano de comercialização 
de alta. O que o mercado não quer ver são os cancelamentos (63.600 fardos) que apareceram esta semana. 
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As vendas de exportação dos EUA tiveram um dos anos de maior comprometimento e superaram a meta de exportação. 
Os embarques de exportação dos EUA estão muito aquém da média de 5 anos e terão mais peso nas próximas semanas. 
Os EUA precisam enviar mais de 400.000 fardos/semana para obter a estimativa do USDA. Isso foi feito apenas uma vez 
na história, em 2017. Hoje a situação do transporte é totalmente diferente e os problemas são muito maiores: falta de 
caminhões, problemas de armazém, falta de containers, custos mais altos, etc …. é possível 

O relatório CFTC “Commitment of Traders” para posições datado de 5 de abril mostrou a comunidade de especuladores 
(Dinheiro Gerenciado, Outras categorias reportáveis e não reportáveis) adicionando 9.759 contratos na posição de 
compra. A baixa do mês de Maio22 próximo foi feita em 7 de março em 115,38 desde então a safra antiga caiu 7.759 
contratos, os especuladores adicionaram 11.652 contratos de compra, enquanto o comércio reduziu sua venda em 16.564 
contratos auxiliados por 12.207 contratos de fixações. Em outras palavras, os especuladores lucraram às custas dos 
usuários finais não fixos. 

As fixações das fiações são difíceis de detetar. Poderia ter sido um dos argumentos para explicar os atuais níveis de preços. 
O último relatório mostra que as fixações de maio estão ocorrendo, ou sendo roladas para julho, mas será a quantidade 
de fixações que realmente ocorreram que será interessante. Se não, então outra coisa está acontecendo. 

A demanda das usinas nos preços atuais vem sendo questionada há algum tempo. O rápido aumento da NYF nos últimos 
30 dias e uma demanda mais baixa estão colocando as margens no negativo. Isso já foi mencionado algumas vezes. Várias 
fábricas foram/foram pressionadas em suas fixações, experimentando um aumento no estoque de fios e têxteis e menos 
demanda do varejista/consumidor devido ao aumento do custo de vida. 

No momento, estamos em um círculo vicioso porque todos os remetentes estão atrasados nos embarques, muitos 
compradores já têm várias cartas de crédito abertos que estão atualmente utilizando todas ou parte de suas linhas de 
financiamento. Isso apresenta desafios para continuar abrindo cada vez mais cartas de crédito quando as cartas de crédito 
existentes não estão sendo enviados, criando novos atrasos - por isso, temos um gargalo em ambas as extremidades que 
precisam ser gerenciados de acordo. 

Tudo isso pode ser uma séria influência negativa no mercado a médio prazo, a menos que… o clima do Texas influenciará 
fortemente a produção dos EUA. Ainda há tempo para o clima mudar nesta região o que pode permitir melhores 
rendimentos, menos abandono e também mais hectares… o contrário também é possível…. torna-se crucial. 

Em conclusão, o mercado recuou dos máximos recentes e parece ter encontrado resistência de curto prazo acima de 
140,00. As estatísticas nos dizem que uma alta sazonal de março pode ser provável, mas a ação recente do mercado 
recomendaria cautela por enquanto. A Artigas acredita que, se possível, uma abordagem sem risco 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" não fixadas e a manter esse ponto de vista. No entanto, os 
usuários finais que têm essa exposição devem sair do caminho do perigo, fixando e usando estratégias de proteção de 
opções de venda contra o risco negativo! 

· Brasil 

O Brasil está recebendo sua última onda de fertilizantes muito necessários da Rússia antes que os suprimentos caiam 
devido à guerra na Ucrânia, potencialmente prejudicando as colheitas do maior produtor de café, açúcar e soja. Depois 
disso, ninguém sabe onde o Brasil, que importa 85% do fertilizante de que precisa, obterá suprimentos, pois a guerra 
interrompe os embarques na Rússia, o principal fornecedor. A escassez de fertilizantes no Brasil pode resultar em 
colheitas menores e custos de alimentos mais altos em todo o mundo, dada a importância da nação sul-americana para 
o abastecimento mundial de safras. 

Os navios atualmente em rota da Rússia estão transportando cerca de 550.000 toneladas de fertilizantes, com quase 
metade transportando potássio. Entregas de fertilizantes de todas as origens somaram quase 46 milhões de toneladas 
em 2021. 
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