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Mercado de Algodão

Com escassez de oferta, preço doméstico do algodão segue subindo
Os preços do algodão brasileiro seguem firmes diante da escassez de oferta interna.

8º Levantamento da Safra de Grãos 2021/22, da Companhia Nacional de Abastecimento
Algodão: USDA estima produção do Brasil em 2,743 mi de toneladas em 2022/23
A área semeada deve recuar de 1,6 milhão para 1,55 milhão de hectares.

Produção e consumo de algodão aumenta
As mais recentes previsões do ICAC para este ano antecipam um crescimento em praticamente todos os indicadores relacionados
com o algodão, com apenas o comércio mundial a registar uma descida. Índia, China e EUA deverão manter-se como principais
produtores, com destaque ainda para a retomada na África Ocidental.

Dólar bate máxima em 20 anos e ameaça esperança de queda frente ao real

Comentários Mercado de Algodão
Release do Algodão - CEPEA/ESALQ.
O movimento de alta nos preços do algodão em pluma segue firme no Brasil, e o Indicador CEPEA/ESALQ, com pagamento em 8
dias, vem renovando as máximas nominais de forma consecutiva. Diante disso, o Indicador já se aproxima dos R$ 8/libra-peso –
nessa terça-feira, 10, fechou a R$ 7,8677/lp. Segundo pesquisadores do Cepea, o suporte vem da postura firme de vendedores,
que continuam pedindo preços acima dos ofertados por compradores. Estes vendedores estão atentos à valorização do dólar
frente ao Real e ao atual patamar da paridade de exportação. Além disso, a oferta de algodão – sobretudo de qualidade – da safra
2020/21 vem se reduzindo, o que leva compradores com necessidade imediata a ceder e pagar valores maiores em novas
aquisições pontuais no spot.

Boletins Informativos

Informativo – CONAB
Informativo – IMEA
Boletim de Inteligência Abrapa
Fechamento diário do algodão em NY pela Bremen Baumwollbörse.
Indicador diário dos Preços de Algodão – CEPEA/ESALQ
SINAP – 12/05/2022
Diariamente a Bolsa Brasileira de Mercadorias divulga o indicador de preço do algodão em pluma, tendo como base a média
aritmética dos preços informados por corretoras associadas referente o algodão tipo 41-4, posto São Paulo-SP.
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