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Mercado de Algodão

Produção de algodão deve crescer em 2022
O ano de 2021 foi um ano positivo para a cotonicultura brasileira e as estimativas são de crescimento na atual safra. Em entrevista
ao Canal do Boi, o presidente da Abrapa, Júlio Cézar Busato, fez um balanço dos desafios superados em 2021 e falou sobre as
expectativas do setor para 2022. Confira: https://www.youtube.com/watch?v=da06giBRuqk

Área de algodão deve crescer mais de 12%
Segundo projeção da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), com a evolução do plantio no cenário nacional, a
estimativa geral é de destinação de 1.542,4 milhões de hectares nesta temporada, indicando crescimento de 12,5% em
comparação à área total semeada no exercício 2020/21.

Valor da Produção Agropecuária alcança R$ 1,129 trilhão em 2021
Resultado representou uma alta de 10,1% na comparação com 2020.

USDA: Vendas semanais de algodão dos EUA 21/22 totalizam 401 mil fardos
As vendas semanais de algodão dos Estados Unidos na safra 2021/22, entre 31 de dezembro e 6 de janeiro, totalizaram 401 mil
fardos, segundo o Departamento de Agricultura dos EUA (USDA) nesta quinta-feira (13), bem acima da semana anterior e 85%
acima da média de quatro semanas.

Dólar opera em alta, mas caminha para recuo semanal

Comentários Mercado de Algodão
Release do Algodão - CEPEA/ESALQ.
Assim como geralmente se observa no começo de janeiro, parte das unidades industriais voltou a ficar ativa no mercado spot
nacional de algodão em pluma, após recessos em período de festas de final de ano. Segundo pesquisadores do Cepea,
demandantes, no entanto, têm encontrado vendedores afastados do mercado – estes agentes, por sua vez, estão atentos à menor
produção de 2021, ao bom ritmo das exportações e às negociações antecipadas. Esse cenário aliado à elevada taxa de câmbio e
aos avanços nos preços externos resultam em novas altas nos valores internos do algodão em pluma, que renovam os recordes
nominais da série histórica do Cepea, iniciada em 1996.

Indicadores do Algodão – Valor Econômico
Em resumo – Esalq – Ágios/Deságios - Nova York-Futuro - entre outros indicadores.

USDA - Agricultural Marketing Service
Informações do USDA para acompanhamento da Safra de algodão Norte Americana (qualidade do algodão classificado,
informações de mercado, relatório semanal, estatísticas, etc.)

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 – 13/01/2022
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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Visite nossa página do Facebook!
Visite nosso site: orbibrasil.com.br
Fique à vontade para compartilhar o conteúdo com seus amigos!
Se desejar que eles recebam diretamente o Boletim, envie-nos o endereço de e-mail para:

radar@orbibrasil.com.br

