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Mercado Franco na Alta
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O Mercado virou pro lado do invernista! Essa foi uma entre tantas outras
expressões altista que escutei por parte da indústria durante essa
semana. E de fato o mercado de alta, em plena entressafra, seco do jeito
que tá, o pecuarista sabe que sua mercadoria está procurada e por isso
valoriza seu produto na hora de entregar seus bois.

90

Agora não vamos nos enganar e achar que nessa guerra de preços, o
pecuarista tem cacife para determinar os rumos do mercado. Em minha
análise pessoal, o mercado atual é reflexo de anos de remuneração baixa
no setor pecuário (principalmente o invernista que vem comprando
garrote/bezerro a preços altíssimos) isso desestimulou investimentos na
área, e estamos vivendo um período de redução da oferta .
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Essa recuperação nos preços da @ já foi ensaiada no ano de 2008 e 2009,
mais interrompida devido entre outras coisas pela crise do subprime que
cortou os créditos além do país em 2009 ter tido uma safra excepcional
em função das generosas chuvas que caíram. Isso tudo jogou o problema
para esse ano.
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Pois bem, estamos em plena entressafra 2010 e o cenário é o seguinte:
Rebanho reduzido, sem previsão de chuva, mercado interno aquecido e
externo recuperado. Ok! Então o mercado é de alta?
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Eu diria que o mercado está em alta! Alta desde 14/maio quando saiu de
R$ 79,56 para os atuais R$ 89,59 (+12,61%) alta essa praticamente
constante dia após dia, centavos após centavos. A pergunta de US$ 1
milhão é: Até onde vai esse mercado?
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Figura 1Valorização da @ (ESALQ/SP)

Resposta: Até começar ofertarem mais boi gordo aos frigoríficos.
Quando?
Resposta: Quando novos investimentos surgirem efeitos, primeiro na
cria... depois na recria.... e por ultimo na engorda.

DESTAQUES DA SEMANA:
Lula cobra medidas criativas para ampliar embarque de carne bovina (valor econômico 19/08/10)
Roberto Giannetti da Fonseca é substituído por Otávio Cançado como novo diretor da Abiec (Abiec 18/08/10)
Focos de queimadas aumentaram 100% em relação a 2009 (Agencia Brasil 18/08/10)
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