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Fábricas de Bangladesh estendem feriados de funcionários enquanto 
usinas ficam sem algodão 

MERCADO ICE  

Para muitos países consumidores muçulmanos, é o Ramadã e uma época mais tranquila do ano, enquanto para 
nossa própria parte do mundo é a Páscoa, com muitos traders afastados justamente passando tempo com a 
família e talvez não seja surpreendente que as coisas tenham ficado mais tranquilas essa semana! 

Na Índia, há algumas consultas de importação esporádicas, mas para o algodão que deve chegar antes de 30 de 
setembro para evitar impostos de importação, a maioria dos compradores em potencial está insistindo no 
embarque no porto de origem antes de 30 de junho. 

Em Bangladesh, as fiandeiras estão simplesmente ficando sem algodão, mesmo as fábricas mais respeitáveis 
estendendo as férias de EID dos funcionários porque não há algodão suficiente em mãos, especialmente porque 
os embarques estão sendo atrasados nos portos de transbordo. 

Na Austrália, houve relatos de podridão do capulho, pois a colheita em NSW e QLD está entrando em seu 
período de pico e os volumes de descaroçamento estão começando a aumentar. Com o clima perfeito nas 
últimas semanas, é improvável que essa podridão do capulho seja uma grande preocupação para a qualidade 
e o rendimento da safra, mas ainda vemos alguns produtores hesitantes em vender mais 22 safras, 
especialmente com medos de atraso chuvas. Estima-se que 70% da safra esteja vendida, com o restante sendo 
vendido nos próximos meses. 

Na Turquia, somos informados de forma confiável que, apesar da falta de algodão spot disponível, o mercado 
de fios está miserável com estoques crescendo e fábricas fechando, em vez de operar com prejuízo e o Ramadã 
tornando as coisas muito mais lentas! Nova safra estima-se que a safra turca seja de 900 mil toneladas com 
consumo entre 1,9 a 2,0 milhões de toneladas! 

O Relatório CFTC Cotton "on call" da semana 15, tem uma boa evolução nas fixações em maio, que caiu para 
7.507 contratos não fixados. O desequilíbrio de julho cresceu 6.253 contratos para 58.908 contratos e um novo 
recorde para esta época do ano e mais de 20% maior do que seu rival mais próximo, que remonta à temporada 
17/18. A evidência de rolar de K22 para N22 é bastante clara, pois nosso usuário final continua a mostrar 
relutância em precificar suas compras em diante de uma situação não lucrativa! 

O relatório semanal de vendas de exportação do USDA foi surpreendentemente inexpressivo, uma vez que as 
vendas semanais diminuíram para uma baixa do ano de comercialização em 50.500 fardos, com mais alguns 
cancelamentos na Índia e na Turquia. As exportações precisam ter uma média de mais de 400 mil fardos por 
semana para atender à estimativa de 14,75 milhões de fardos dos USDA! 

O relatório de especulação/hedge da CFTC para a semana de 6 a 12 de abril, durante a qual o contrato de 
julho subiu de 130,25 para 137,95 centavos, mostrou muito pouco movimento na posição de especificação 
líquida, com a maior parte da ação acontecendo entre os fundos de comércio e índice. 
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Os especuladores compraram apenas 0,01 milhão de fardos para aumentar sua compra líquida para 7,7 milhões 
de fardos e, desde que ostentavam uma compra líquida de 11,4 milhões no início de outubro, reduziram sua 
exposição comprada em 3,3 milhões de fardos líquidos e, portanto, não foram a força motriz neste mercado 
altista. 

Os fundos de índice venderam 0,15 milhão de fardos na semana passada para reduzir sua compra líquida para 
7,3 milhões de fardos, enquanto o comércio comprou 0,14 milhão de fardos líquidos para reduzir sua venda 
líquida para 15 milhões de fardos. Foi claramente a compra comercial relacionada às fixações das usinas que 
forneceu o combustível de foguete para este mercado altista, que viu os preços à vista subirem quase 40 
centavos nos últimos seis meses. 

A situação da seca no texas é terrível e as perspetivas para os próximos dois meses não parecem promissoras 
com temperaturas acima do normal e precipitação abaixo do normal esperado. No ano passado, o oeste do 
Texas escapou das condições de seca com chuvas oportunas e abundantes em maio, e os agricultores ainda 
esperam ter sorte novamente. 

Mas as chances não são grandes e a maioria dos analistas está começando a reduzir o número de safras dos 
EUA para a próxima temporada. Se o oeste do Texas não chover, as estimativas cairão rapidamente para uma 
faixa de 14 a 15 milhões e esse é um dos principais fatores que mantêm os potenciais vendedores afastados. 

Dezembro ainda parece ter um suporte decente perto de 120 centavos, principalmente por causa de 
preocupações com o oeste do Texas, mas sentimos que o mercado está colocando um pouco de ênfase demais 
no lado da oferta, enquanto desconsidera uma queda potencialmente massiva no uso das usinas. 

Acreditamos que o uso global da fábrica não chega nem perto de 124 milhões de fardos. Nosso número é de 
pelo menos 6 a 7 milhões de fardos menor e pode cair ainda mais à medida que a economia global enfrenta 
uma recessão. Em outras palavras, enquanto o mercado de alta ainda está vivo e bem no momento, é prudente 
colocar alguma proteção contra desvantagens por meio de estratégias de opções de baixa. 

· Brasil 

Dados atualizados da Abrapa indicam que a área de algodão no Brasil será de 1,58 mil Ha, 15% maior em relação 
a 2021. Atualmente a semeadura foi concluída e as plantas estão em desenvolvimento. A colheita começa em 
julho. Com o aumento do plantio, a Abrapa prevê um crescimento de 20% na produção para 2,82 mil Tns. O 
rendimento esperado é de 1.785 Kg/Ha, o segundo maior da história. Se essas previsões se confirmarem, será 
a 2ª melhor temporada da história. 

O Brasil exportou 185.800 Tns em março. Isso é 26% abaixo do valor de fevereiro e 16% menor em relação ao 
ano passado. Vietnã e Paquistão foram os principais destinos e responderam por 40% das exportações de 
março. 

De 21 de agosto a 22 de março, o Brasil exportou 1,38 mil toneladas (6,33 mil toneladas), o que representa 29% 
em relação ao ano passado. (USDA 21/22 está em 1,74 mil Tns – 7,99 mil bs). A China continua a ser o maior 
importador com 433.000 Tns ou 31% de todo o volume exportado até agora. 
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