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MERCADO ICE  

Foi uma semana mais tranquila para o algodão, com o primeiro mês de julho terminando a semana em 
alta de 159 pontos, sendo negociado em um intervalo de 585 pontos no volume médio diário de futuros 
de 23.686 contratos. Nas opções, as opções de compra foram negociadas quase 3x mais ativamente do 
que as opções de venda com volatilidade implícita de julho em um nível muito alto de 38% e dezembro 
em 35,8%.  

Para dezembro, foi um desempenho melhor do que julho com o novo contrato de safra fechando 425 
pontos a 127,99 tendo sido negociado em uma faixa de 612 pontos. O interesse em aberto em dezembro 
continuam subindo diariamente e são inferiores a 5% dos contratos na safra anterior de julho, 
observando que ainda nem começamos o período de rolagem quando os fundos rolam de julho para 
dezembro, que ainda está a 2 semanas. Pode-se realisticamente esperar que o interesse em aberto de 
dezembro seja maior do que julho até o final da próxima semana e será efetivo no primeiro mês por ser 
o mês futuro com a maior quantidade de apostas nele!  

O "Bureau of Labor Statistics" nos EUA divulgou seu Índice de Preços ao Consumidor mensal, e seus 
dados mostraram que a inflação continua forte na economia dos EUA. As expectativas eram de um salto 
menor para abril, implicando que a inflação havia atingido o pico, mas não foi o caso.  

O mercado mais fraco no início deste mês, após atingir a alta de 155.95, não foi causado pelos 
fundamentos. Ainda hoje, a maior ameaça negativa são os mercados externos. A ameaça ascendente 
continua inalterada. Estas são as grandes posições em aberto (ainda 56.000 lotes) contra Julho e o clima 
do Texas. As fixações das fiações em julho22 ainda parecem lentas. No início da semana passada o 
mercado caiu abaixo de 143,00 (novamente em uma ampla faixa) e ainda não ocorreram muitas fixações. 
Os volumes de contratos negociados ainda são baixos, o que está causando esses fortes movimentos. A 
posição comprada do especulador ainda é confortável. É preciso ver se os especuladores estão dispostos 
a ajudar as industrias. Se não, mais fogos de artifício estão chegando.  

A longo prazo, o consumo será o fator determinante para o mercado. Para isso, os fatores macro 
desempenharão um papel cada vez maior. Inflação, custos, energia, taxas de juros, gastos do 
consumidor, etc. O consumo de têxteis está definitivamente mudando, mas como vimos no passado, 
pode aumentar rapidamente.  

As industrias com contratos on call em Julho22 para embarques ago-dez 22 precisam entrar em Z22 e 
os traders com posições não vendidas cobertas no N22 estão em uma situação difícil com esse spread 
N22/Z22 volátil. Algumas posições de traders passaram a ser oferecidas com descontos na base N22.  

O basis indiana vs NY é muito firme. O MCX continua subindo após uma pequena consolidação e ainda 
está em alta. A atividade de importação para a Índia está ocorrendo. O foco será o embarque de 
junho/julho que chegará antes de 30 de setembro para aproveitar as importações livres de tarifas e 
antes do início da nova safra indiana. Esta nova safra indiana é necessária. O USDA estimou a nova safra 
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indiana em 35,2 milhões de fardos (170 Kgs) contra os ainda muito altos 32,6 milhões de fardos para 
este ano. Este ano a produção está estimada entre 30,5-31,0 milhões de fardos. As origens mais ativas 
são a Austrália (apesar do enorme custo do frete) e a África Ocidental (se disponível). Não há muitas 
opções para as industrias que precisam importar. Rumores na Índia são de que o período de tempo para 
importar algodão livre de tarifas pode ser estendido. Na minha opinião esta decisão pode depender mais 
da monção (chuvas).  

As vendas de exportação dos EUA atingiram outra baixa no ano de comercialização com novos negócios 
de apenas 30.408 fardos. Os embarques dos EUA ficaram novamente abaixo do necessário para atingir 
a estimativa do USDA de 14,75 milhões de fardos de exportações.  

PAQUISTÃO  

O plantio de algodão em muitas partes de Sindh está atrasado, pois a província enfrenta uma onda de 
calor recorde e grave escassez de água, levantando preocupações sobre o desempenho da economia 
têxtil do país. Segundo relatos, os canais estão com 80% de falta de água no alto Sindh e no baixo Punjab, 
onde se estima que a semeadura do algodão seja atrasada em três a quatro semanas. De acordo com 
especialistas, a semeadura tardia, pois atrasa a floração, não só diminui o rendimento, mas também a 
qualidade da fibra. Apenas chuvas oportunas poderiam salvar a colheita de danos nesta temporada. 
Esperava-se um aumento de 15-20% da área plantada para a próxima temporada.  

TURQUIA  

 
A inflação na Turquia atingiu uma alta de 20 anos, atingindo 54% em fevereiro em relação ao ano passado. 
A Turquia como um grande exportador de vestuário tem crescido significativamente nos últimos anos. As 
exportações de vestuário foram de US$ 15,1 bilhões contra US$ 12,2 bilhões em 2020. A popularidade da 
Turquia está crescendo por vários motivos. A mudança para o "near-sourcing" deve-se à logística, custos 
e razões ambientais. Um pedido pode ser movido para a Europa dentro de 2/3 dias. Por outro lado, 
entendemos que várias industrias de O/E fecharam temporariamente ou reduziram drasticamente o 
consumo na Turquia, pois os preços atuais do algodão estão muito altos e é supostamente mais 
econômico encerrar as atividades das industrias temporariamente. Os estoques de fios estão se 
acumulando. Estão ocorrendo importações de fios “baratos” do Uzbequistão.  

 

USA  

De acordo com o último relatório de progresso da safra, 24% da safra dos EUA agora está plantada, o 
que está em linha com a época do ano passado e a média de cinco anos. Alabama/Oklahoma/Carolina 
do Sul estão atrás da média. Califórnia/Louisiana/Mississippi estão na frente. O Texas está em 22%, um 
pouco atrás do ritmo normal. As Planícies Altas do Texas receberam chuvas mensuráveis, desde agosto, 
na terça-feira, que cobriram uma quantidade razoável da região. As previsões de longo prazo apontam 
para chances abaixo do normal de chuva e temperaturas acima do normal para a região. O Sudeste é 
agora outra área de produção preocupante devido à falta de umidade. As chuvas têm sido muito 
irregulares há várias semanas, com temperaturas acima do normal. Infelizmente, há pouca chance de 
chuva na previsão de 10 dias. 
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