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

Balança mais não cai.

Essa semana vimos a pulga se alojar atrás da orelha de muita gente, principalmente quem vive as oscilações de
preços na BM&F. Digo isso porque pela primeira vez após vários pregões seguidos de alta, surgiu o que agente
pode chamar de “principio” de realizações no preço do boi gordo.
Na 4ª. Feira (dia 15) a indústria paulista mostrando suas escalas mais confortáveis (1 semana), trouxe rumores de
que o boi confinado estaria começando a abastecer o mercado, bastou alguns lotes serem vendidos no nível de
R$93,50/@ no contrato BGIV10 (out) para rapidamente mergulhar e registrar a mínima de R$ 91,75/@, num
movimento claro de realização de posições compradas.
Passado a euforia, o mercado conferiu a realidade do físico e observou que apesar da indústria paulista ter tido
maior facilidade nas compras, estados como TO, GO, MT e principalmente MS que teve o boi ofertado a R$ 88,00 a
vista, e não está encontrando boi suficiente para preencher suas escalas. Sendo assim, o mercado se refez e fechou
acima de R$ 92,00/@.

O cenário atual continua como antes, ou seja,
muito firme. Nossa expectativa é de que novos
preços serão ofertados para próxima semana a
modo de fazer o Boi Gordo aparecer, caso isso se
confirme e dependendo do volume negociado
teremos ai motivo para uma estabilização de
preços. Caso contrario o brasileiro vai ter de
pagar mais pra comer carne.

DESTAQUES DA SEMANA:
Ofertas de boi confinado cai e reforça alta no mercado (Valor econômico 14/09/2010)
JBS anuncia Joint Venture com Jack Link´s Beef Jerky (MLA 14/09/2010)
JBS propõe incorporação da Vigor para simplificação societária (Valor econômico 15/09/2010)
Justiça destitui donos da Arantes (valor econômico 15/09/2010)
U.E. rejeita carga de carne processada do Bertin/JBS (valor econômico 16/09/2010)
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