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Fogos de Artifício! 

MERCADO ICE  

O N22 teve uma semana extremamente volátil com uma movimentação em torno de 900 pontos durante a 
semana retrasada. Para o Z22 também foi uma semana bem volátil com um fechamento de preços de 290 
pontos de alta e uma faixa quase de 1.000 pontos. 

O mercado foi volátil esta semana e atingiu novos máximos. O mercado teve movimentos de “limit up” na 
quarta e quinta-feira sem qualquer razão clara. O provável impulsionador desse movimento impulsivo é a 
categoria comercial vendida (comerciantes e usinas), onde as razões para tal ação de mercado são 
possivelmente alguma cobertura de posições vendidas em opções, questões financeiras ou chamadas de 
margem. Parece menos provável que o movimento tenha sido devido a fixações das indústrias. O boato indiano 
sobre uma possível proibição de exportação também pode ter tido alguma influência. 

Não há muitos contratos em movimento, o que confirma que não há muitos contratos necessários para 
movimentar o mercado drasticamente nos dias de hoje. Recomendo que as usinas com contratos não fixos 
sejam extremamente cautelosas. O spread N/Z22 disparou novamente, superando o dobro e deixando a fiação 
com contratos “on call” enfrentando uma situação desconfortável para tardes que não vão entregar no prazo 
e temos um inverso de mais de 23 cts/lb. 

Os traders com uma posição de compra de algodão físico não querem rolar de julho para dezembro pagando o 
custo do spread. Essas próximas semanas serão umas das mais voláteis dos últimos anos devido aos contratos 
on call a ser fixados e os traders tendo que rolar posições com um custo muito elevado.  

Fundos de investimentos venderam de novo pela 3ª semana consecutiva. Os especuladores venderam em torno 
de 4.000 contratos. Entre os grupos de todos os especuladores tem uma posição de compra de em torno de 
90.000 contratos (uma das maiores da história neste período do ano). Temos que saber que se os fundos 
desejam fechar as posições vão criar uma tendência baixista para o algodão. 

Focos no Mercado: 

1- O primeiro foco são as fixações “on call” de julho (mais de 65.000 lotes ou cerca de 67% de interesse 
aberto) que determinarão a direção do JLY22 durante as próximas semanas. Os fundos serão os 
vendedores, novamente são esperados fogos de artifício.  

2- O segundo foco no lado físico permanece na China e nas consequências da severa política Covid de 
“tolerância zero” com bloqueios adicionais e a atual demanda enfraquecida. Eles precisam importar 
menos de 1,0 milhões de toneladas para os 4 meses restantes da campanha de comercialização ou 
231.000 toneladas/mês para atingir o número de importação do USDA.  

3- O terceiro foco está na Índia, se eles se tornarão compradores mais ativos nos níveis atuais, 
aproveitando as importações isentas de tarifas. Tendo em conta a pequena disponibilidade de algodão 
para este período de tempo. Nesta fase ainda não vemos muita ação acontecendo. O fardo óbvio seria 
o fardo australiano, mas as taxas de frete exorbitantes estão matando possíveis negócios.  
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4- O 4º foco é o clima do Texas que dará direção a DEC22. A seca aumentou no oeste do Texas e até 

áreas irrigadas podem ser abandonadas. A data-limite é final de maio para receber chuvas 
“intensivas”. Neste momento os agricultores não desejam as chuvas pois preferem recolher o seguro. 

Para assistir no lado fundamental: 

· Produção: Precisamos observar o desenvolvimento climático dos EUA e do Brasil. Também as temperaturas 
indianas são extremamente altas para esta época da temporada. As áreas do Norte começaram com o plantio, 
mas estas áreas são irrigadas. Uma monção “no tempo” em junho é necessária para as áreas não irrigadas. 

· Consumo: China/Vietnã/Indonésia/Turquia não estão funcionando 100% e tendo feriados prolongados. A Índia 
precisará reduzir o consumo, mudar para contagens mais baixas ou fio sintético devido aos preços altos e à 
disponibilidade insuficiente de algodão importado. Esse sentimento pode se tornar positivo para a demanda de 
fios. 

Se for por um curto período, não influenciará muito o balanço do algodão. Mas se continuar por alguns meses 
precisamos ajustar o lado do consumo mundial. Após o período de covid muitas usinas investiram em expansão. 
Precisamos ver se estes serão executados. Em circunstâncias normais, os fabricantes de máquinas de fiar 
entregam em 1-2 anos, mas agora começam as entregas rapidamente, pois há muitos cancelamentos. 

· US 

O relatório semanal de progresso da safra mostra que 12% da safra dos EUA foi plantada, o que continua em 
linha com a média de 5 anos. O Texas está com 19% plantado esta semana, 4% à frente em relação à média. 

O Delta tem clima principalmente seco esta semana e o progresso do plantio está aumentando. A janela será 
curta, pois outro sistema está previsto para se mover pela região neste fim de semana. 

O sul do Texas teve excelentes chuvas esta semana, o que foi altamente benéfico para os primeiros campos 
plantados nos EUA e mudou completamente as perspetivas para esta região. 

Alguns modelos preveem maiores chances de chuva na próxima semana no Texas. Este ano será o abril mais 
seco de todos os tempos para a região do Texas. 

· Turquia  

As vendas pararam com o recente aumento nos futuros e o fato de que os preços de fios e tecidos não 
aumentaram na mesma proporção. A maioria das fiações encheu seus estoques de fios. Há uma quantidade 
considerável de fios nos armazéns. Enquanto as vendas de fios e a situação do estoque estão assim e o mercado 
de ações continua em alta, as pessoas se lembram das experiências ruins que tiveram em 2011 e hesitam em 
fazer novas compras de algodão. 2-3 semanas atrás, a demanda era muito alta por algodão pronto, mas isso é 
completamente cortado e o algodão pronto não pode ser vendido no momento. 

Muitas empresas começaram a suspender seus novos investimentos e há cancelamentos intensos para 
fabricantes de máquinas de fiar. Pelo menos 10 a 15 empresas deram a todos os seus funcionários uma pausa 
por 2 a 3 semanas e interromperam a produção até o final do feriado do Ramadã. 

mailto:brasil@artigas.eu
mailto:ricardo@artigas.eu
mailto:executions-brasil@artigas.eu

