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MERCADO FUTURO DO BOI GORDO – MARCUS JUNQUEIRA – 55 18 33110800

Fantasma do confinamento ou a mão pesada dos frigoríficos?
Qual o motivo da alta nos preços da @ no mercado á vista, não projetar melhores preços para os meses de
Outubro e Novembro? Essa é uma pergunta que não quer calar.
Entramos na entressafra com uma oferta bastante restrita de animais prontos para abate, com isso os
frigoríficos tiveram de pagar novos preços para com dificuldade concluir suas escalas de abate. Nada de novo,
uma vez que estamos falando do período de seca onde a possibilidade de se engordar animais a pasto ficam
bastante reduzidas.
Agora o que tem chamado nossa atenção é que o mercado futuro do boi gordo, tem visto essa melhora nos
preços da @ do boi gordo mais não tem acompanhado na mesma proporção suas projeções para o pico da
entressafra (Out/Nov).
Será que da mesma maneira como é normal na entressafra os preços subirem, virou normal o gado confinado
programado para atender os frigoríficos nesse período derrubarem os preços da @ ? Eu acho que apesar disso
ter acontecido em anos anteriores, não é normal os preços caírem em plena entressafra.
Se analisarmos com atenção os anos onde os preços despencaram durante a entressafra, vamos observar que
outros fatores juntamente com o alto volume de gado confinado permitiram que os frigoríficos pressionassem
os preços durante a entressafra.
Agora outro fator que chama a atenção é que no mercado futuro observamos um bom aumento de volume de
negócios nos últimos dias, apesar do BGIV10 (out/10) teimar em não sair da casa dos R$ 87,00. Analisando o
posicionamento dos players do mercado, vemos que dos 30.472 contratos em aberto no dia 06/08/10, 19.101
(62,68%) da posição vendida está na mão de “pessoa Jurídica não financeira”.
Então a resposta para a pergunta inicial eu responderia que os dois motivos tem contribuído para não estarmos
projetando preços melhores para o pico da entressafra. O que não quer dizer que o mercado real (á vista)
respeite essas regras.

DESTAQUES DA SEMANA:
Austrália: exportações aumentam 8% em julho (MLA 06/08/10)
Volume de animais confinados deve cair 8,8% (Assocon 05/08/10)
Frigoríficos pequenos reclamam de falta de apoio (Valor Econômico 04/08/10)
IMEA reduz projeção de confinamento em MT e prevê queda de 15% (Agencia Estado 03/08/10)
Receita com exportação sobe 46% em julho ante jul/09 (Agencia Estado 02/08/10)
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