01 Outubro 2010

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

Outubro de 2010, pouco boi hoje e pra daqui 60 dias também.
Normalmente a ultima semana do mês, serve como prévia daquilo que podemos esperar para os próximos 15
dias, é nesse período que se observa como o “grosso” do varejo vai reagir, e a pergunta que a industria faz nesse
momento é: O boi acima de R$ 92,00/@ SP a vista, vai ter mercado? Será que já chegamos no limite? Espero o
mercado “clarear” ou antecipo e precifico mais uma alta no preço da @?
Sendo assim, foi uma semana de muita incerteza, chegando a travar um pouco o mercado de maneira geral,
todos com receio de sair na frente comprando boi e acabar ficando com o mico na mão, visto que novos preços
são necessários para “roubar” o lote de boi.
Agora, já dentro do mês de outubro, o sentimento que fica, é de que aqueles que anteciparam suas compras e
conseguiu alongar um pouco suas escalas, vão ter uma vantagem na venda da carne. Pois o mercado segue
firme na alta, com o boi paulista sendo negociado a R$93,00 á vista, quer o varejo pagando R$ 6,30 no boi
casado ou não.
Deixando um pouco de lado as perspectivas de curto prazo, chamou minha atenção, os inúmeros relatórios de
longo prazo que circularam pela mídia nos últimos dias. De maneira geral todos apontando uma tendência de
manutenção de preços da carne vermelha para o ano de 2011, que pode inclusive ter o efeito La ninhã se
repetindo. A FAO (Agencia de Alimentos e Agricultura da Organização das Nações Unidas) chegou a prever que
em 2050 (40 anos!) a carne bovina desaparecerá como produto de massa.
É sempre bom olhar perspectivas e cenários possíveis. Agora eu me pergunto: Quem conseguiu prever que a
Argentina iria desestimular a produção, EUA e Austrália iriam reduzir seus rebanhos por conta da baixa
rentabilidade e que as economias emergentes estariam num apetite voraz permitindo que nossa @ fosse
comercializada acima de U$ 55,00/@?
Aqueles que responderam: Eu já sabia. Então me respondam: Como você ganhou dinheiro com isso?

DESTAQUES DA SEMANA:
Carne argentina perde toda uma década. (Valor econômico 29/09/10)
Índia assume terceiro lugar na exportação (Valor econômico 29/09/10)
Demanda forte mantém carne valorizada “Pratini de Moraes”(Valor econômico 30/09/10)
Brazilian cattle prices to be sustained (MLA 01/10/10)
Record shipment of Brazilian beef cleared in China (MLA 01/10/10)
Carne: El Mercosur asoma como lider (Cuencarural 01/10/10)
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