15 Outubro 2010

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

R$ 100,00 arroba do boi gordo.
A semana foi curta mais muito agitada, conforme escrevi no ultimo boletim, os feriados de maneira geral
confirmam a tendência atual da @. Só que neste caso a confirmação veio a galope jogando finalmente a @ na
casa dos R$ 100,00.
Existia uma preocupação por parte da industria se o varejo iria suportar mais um aumento de preços, porem
devido a extrema dificuldade em encontrar animais prontos para o abate, no primeiro sinal de que a carne iria
“andar”, frigoríficos saíram disputando os poucos lotes disponíveis no mercado e o que se viu foi uma alta nos
preços físicos como a muito tempo não se via.
R$ 100,00 carrega um fator psicológico muito forte, R$ 100,00 é notícia até em revista de celebridades. O que eu
quero dizer com isso é que até o mais mal informado dos pecuaristas vai escutar os R$ 100,00, e daí para um
frigorífico de SP conseguir comprar boi abaixo desse nível, só havendo uma real inversão na tendência de
preços, que hoje mais do que nunca essa a tendência é de alta para a @ do boi gordo.
A pergunta que não quer calar é: Até quando? Detalhe: US$ 1.65.
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DESTAQUES DA SEMANA:
Independência es ta cada vez mais perto da falência (Valor econômi co 14/10/10)
Russia pode melhora r a cesso à ca rne brasileira (Valor econômi co 13/10/10)
Chilean beef imports on the rise (MLA 13/10/10)
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