
 

 
Artigas do Brasil | Corretora de comodities 
Rua: Coronel Joviniano Brandão | 462 – Mooca – São Paulo – SP | CEP: 03127.175 
E-mail: brasil@artigas.eu | ricardo@artigas.eu | executions-brasil@artigas.eu |  

 

  

 
 

Atenção Volatilidade para os próximos 2 meses! 

MERCADO ICE  

Tanto N22 quanto a Z22 terminaram a semana na defensiva após um novo pico de alta, no que provou 
ser mais uma semana altamente volátil para o mercado de algodão. Julho22 negociou em uma faixa de 
1259 pontos antes de terminar a semana em queda de em 143,61. Z22 teve um desempenho bastante 
melhor, negociando em uma faixa de 841 pontos antes de fechar a semana com alta em 123,74. O 
spread foi negociado para um prêmio recorde de 2610 pontos julho sobre o dezembro. 

Nos EUA, o Federal Reserve anunciou que aumentaria a taxa de fundos federais em meio ponto 
percentual. Estes 50 pontos são pela primeira vez em 22 anos. Isso segue um aumento de taxa de um 
quarto de ponto em março passado. Com a inflação em alta, o Fed sinalizou sua intenção de combater 
o aumento dos preços elevando agressivamente as taxas de juros. Após este anúncio, uma onda de 
vendas passou por Wall Street, bolsas de valores na Ásia e no mercado de NYF (New York Futures). 

As sessões da NYF permanecem voláteis. No início da semana, os futuros romperam o padrão de 
consolidação e estabeleceram novos máximos. O mercado atual ainda está em seu 3º nível mais alto 
de todos os tempos. Durante a Guerra Civil dos EUA (1861-1865) o mercado chegou perto de 190,00 
ct/lb e em 2011 os níveis sintéticos chegaram a 219,00 ct/lb. Após o anúncio do Federal Reserve, uma 
onda de vendas passou por Wall Street, bolsas de valores na Ásia e no mercado de NYF. Não há grandes 
mudanças no quadro de curto prazo. A tendência geral permanece otimista e volátil e o N22/Z22 
permanecerá errático. 

O gráfico sazonal mostrando o desenvolvimento de 1 ano (antes do primeiro dia de aviso) de todos os 
spreads N/Z desde 2010. Em 2011, o spread N/Z foi para 80 c/lb, enquanto em todos os outros anos a 
faixa de negociação do spread N/Z foi muito mais estreita, e acho que muitas usinas não estão cientes 
disso. 

O USDA relatou números positivos para novos negócios, bem como embarques no relatório de 
exportação/vendas. Os números positivos foram uma surpresa, pois permanecem as preocupações 
com as exportações dos EUA devido aos bloqueios na China e à redução dos gastos do consumidor 
devido à inflação em andamento. Também ouvimos que os comerciantes chineses estão tentando 
revender algodão dos EUA dos armazéns chineses em níveis agressivos.  

Voltando a os anos 70 e olhando para os movimentos do mês de dezembro, sabemos que o movimento 
médio nesse período é pouco menos de 24c/lb, mas nos últimos 2 anos o movimento é de 44c/lb de 
media. Isso não acontece com muita frequência nos últimos 50 anos e a última vez que vimos um 
movimento comparável foi neste século, mas em 2010 e 2011, antes de voltar ao intervalo normal! 
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O relatório CFTC COT mostrou que o Dinheiro Gerenciado mudou a estratégia e tem comprado 3.422 
contratos na semana que terminou na terça-feira passada. Entre todos os especuladores, eles ainda 
detêm uma quantidade líquida substancial de 96k contratos. 

Uma das razões pelas quais estamos em alerta para uma alta sazonal em Z22 também é por causa da 
corrida massiva que Z22 vem ocorrendo há semanas e porque em 2011 a alta foi no dia 2 de junho no 
meio de uma seca quase idêntica ao Texas o que estamos enfrentando hoje! Naquela ocasião, o 
mercado caiu 33% em um período de 6 semanas de 140 para 95c/lb! A queda equivalente seria como 
Z22 indo para 86c/lb de sua alta logo abaixo de 130c/lb. Não esperamos essa escala de queda, mas se 
os fundos começarem a vender milho, soja e algodão, uma mudança rápida para 100c/lb não estaria 
fora de questão para o Z22! 

Em resumo, a venda continuou após o movimento de baixa de quinta-feira e a ação do preço na 
próxima semana precisará ser monitorada muito de perto para ver se esse touro finalmente terminou 
ou estamos apenas parando para respirar. Nova safra dezembro, mantemos este contrato muito 
valorizado acima de 125c/lb e o recente aumento no julho22 ofereceu uma boa oportunidade para 
garantir uma boa proporção das vendas da nova safra 25c/lb mais alto do que se poderia obter apenas 
6 semanas atrás. Para safra 2023, achamos que o spread esta muito grande e no transcurso dos meses 
pode diminuir.  

 

• Turquia 

Forte número de importação (maior para esta campanha de comercialização) para março de 2022 com 
120.177 Tns: US 30.601 Tns, Brasil 29.818 Tns, CIS 19.508 Tns e grego 16.993 Tns foram os maiores 
importadores. As importações totais nesta temporada estão em 768.051 Tns: Grego em 161.956 Tns, 
EUA em 161.227 Tns, Brasil em 147.228 Tns e CIS em 138.966 Tns. 

 

• USA 

De acordo com o relatório semanal de progresso da safra do USDA, 16% da safra de algodão dos EUA 
foi plantada contra a média de 5 anos de 15% para esta época do ano. O Delta teve condições favoráveis 
na semana passada. No entanto, períodos de chuvas em todo o Delta durante os próximos sete dias 
manterão o progresso do plantio e o crescimento inicial das colheitas lento. 

O oeste do Texas teve chuvas no último fim de semana. Na quarta-feira houve tempestades, mas a 
maior parte da cobertura foi sobre Rolling Plains (área de produção menor vs. High Plains). As áreas 
com sorte o suficiente para receber umidade precisarão de muito mais. Altas temperaturas recordes 
foram registadas no final da semana passada, o que aumentou a taxa de evaporação. 
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