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A ação do preço na próxima semana é a chave para onde os 
preços vão para a próxima! 

 

MERCADO ICE  

Durante a última semana e após o final do período de rolagem do GSCI, vimos o contrato de julho22 do ser 
negociado entre 130,25 e 144,78 para um intervalo semanal de 1.453 pontos naquela que foi a semana mais 
volátil do ano comercial visto até agora. 

O volume médio diário de futuros durante a semana foi alto e não inesperado em 59.108 contratos, enquanto 
o movimento intradiário médio para o mês à vista desde o início de março foi de 384 pontos diários. Estes são 
os tempos mais voláteis vistos desde a temporada 2010/11 sem precedentes. A última baixa significativa para 
o contrato de julho foi há menos de 6 semanas, em 8 de março, em 112,07, contra um fechamento de 140,71 
no final da semana passada (ou 25% mais alto). 

WD Gann foi um analista de commodities e mercado de valores muito famoso do início do século 20 que 
reconheceu padrões e nos ensinou muitas coisas que permanecem tão relevantes hoje quanto durante sua 
vida. Gann apontou que se deve procurar movimentos de 100%, 50%, 25% e até 12,5% para os mercados de 
commodities e ações. Para o algodão, o dobro da baixa de 1º de abril de 2020 em 48,35 é 96,70. O movimento 
de 96,70 para a alta de quinta-feira em julho em 144,78 (a alta sazonal até agora) é um aumento quase exato 
de 50% de 96,70 ou 3 x 48,35 (145,05). 

Os máximos de abril, como apontamos em relatórios anteriores, não são comuns, portanto, pode ser prematuro 
sugerir que a venda de 400 pontos vista na negociação de quinta-feira é o topo final. No entanto, o que podemos 
dizer, e observando o trabalho de W D Gann, devemos estar em alerta máxima nos próximos dias para ver se 
os preços podem ficar ainda mais altos ou se uma queda mais significativa está em andamento? 

Muitas vezes fizemos comparações entre as condições atuais do mercado e as do momento em 2011. Hoje, 
temos padrões climáticos muito semelhantes no Texas naquela época. Em 2011, o Texas produziu 3,5 milhões 
de fardos de uma produção total dos EUA de 15 ½ milhões de fardos. Soa otimista, não é? Olhando ao gráfico, 
Z11 que, diante de uma safra muito menor do Texas, caiu 50% entre o final de junho e o vencimento do Z11! 

Se aceitarmos que a história nem sempre se repete, mas muitas vezes rima muito, então não tenha a ilusão de 
que, mesmo diante de uma seca no Texas, este mercado de algodão pode facilmente recuar forte e rápido, 
como aconteceu na 2º. metade de 2011! Reserve um tempo para examinar os gráficos e, em particular, o Z11. 
A vida útil do contrato Z11 ocorreu na 1ª semana de abril, teve outra visão dos máximos em meados de junho 
de 2011 e depois caiu para menos de 100 no final de julho. 
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O outro lado da história em 2011, que discutimos em nossos relatórios de março, foi a demanda em particular, 
cancelamentos no relatório de exportação do USDA. O relatório desta semana, datado de 7 de abril, mostrou a 
segunda semana de cancelamentos fora da China com uma redução líquida de 24.800 fardos para a semana e 
os relatórios continuam a girar em torno de novos cancelamentos que provavelmente aparecerão em outros 
relatórios. As boas vendas da Turquia e da Índia nos mantiveram positivos, mas as vendas de 59.300 fardos 
foram as mais baixas da temporada. As vendas da Índia foram bastante claras em relação ao levantamento do 
imposto de importação, daí nossa surpresa no forte movimento de alta do mercado no anúncio oficial, pois 
para a maioria no comércio, isso já era um fato no terreno. As remessas caíram para 333.800 fardos, o que 
continua a deixar dúvidas sobre o número final de exportação do USDA dos EUA de 14,75 milhões de fardos. 

Na China, o bloqueio de Xangai está afetando a economia. Segundo as estatísticas, afetadas pelo surto de 
COVID, alguns portões e áreas de serviço de rodovias em 18 províncias da China foram fechados. Áreas como 
Guangdong, Zhejiang, Jiangsu e Shandong são áreas tradicionais de têxteis e vestuário. Diz-se que essas regras 
rígidas afetaram mais de 10 áreas na área mais desenvolvida da China (Delta do Rio Yangtze), e mais de 10.000 
empresas relacionadas com têxteis são afetadas (fios, tecidos, roupas). Os correios internacionais enviados a 
Pequim aplicarão uma quarentena de 7 dias e não há sinal de quando essa política será cancelada. 

As posições datadas do relatório de algodão da CFTC “on call” em 8 de abril mostraram que a posição de compra 
não fixa K22 continua a diminuir, caindo mais 7.461 contratos para 15.968. Esta ainda é a posição mais alta de 
sempre para a semana 14 do ano e temos apenas uma semana para sair das posições. A próxima semana pode 
ficar muito confusa para a fiação com preços ainda não travado. Uma olhada na posição N22 não é mais 
tranquilizadora com uma posição líquida não fixa de 52.655 contratos, a maior posição “on call” em julho nunca 
vista. 

Em conclusão, o mercado atingiu uma nova alta na quinta-feira, mas vendeu muito no fechamento, o que 
muitas vezes pode ser indicativo de uma mudança na tendência, ou seja, um topo de curto prazo ou 
possivelmente mais longo prazo! No entanto, com referência à safra antiga, a Artigas sustenta que uma 
abordagem de “stand-side” é a melhor política, observando que as margens das fiações não refletem o preço 
spot do algodão. A exposição a posições "on call" não fixas em julho22 deve ser evitada, se possível, mas, se 
exposta, manteremos que fixar e proteger o risco de queda usando estratégias de opções é a melhor política. 
Para a nova safra, acreditamos que o Z22 nos níveis atuais deve ser aproveitado pelos produtores em pelo 
menos 75% de sua safra prevista! Para Safra 23, acreditamos que ainda pode ser otimista pelo spread Z2/Z3, 
mas com muito tempo na frente, poderia ser uma boa decisão travar alguma coisa (20%) nos preços atuais. 

 

· USA 

As perspetivas meteorológicas nas próximas duas semanas indicam muito pouca chuva para o oeste do Texas, 
enquanto os ventos fortes continuam a assolar a região. Pancadas de chuva e trovoadas espalhadas pelo Delta. 
Isso ajudou a parte sul do DELTA, que tem falta de umidade. 

De acordo com o relatório semanal de progresso da safra, 7% da safra dos EUA agora é plantada, o que está na 
média de cinco anos. O Texas é 12% semeado, 1% atrás do ano passado, mas em linha com a média de 5 anos. 
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