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Touro x Urso
Preços sobem e preços caem, o mercado oscila e isso todo mundo sabe, mas é engraçado como nem todo
mundo espera que aconteça.
Para quem gosta de análises técnicas, o indicador ESALQ, atingiu o pico de preços R$ 117,18/@ no dia 09-nov.
recuou no dia seguinte e no dia 11-nov. novamente atingiu esse valor que ficou registrado como a principal
resistência da @. De La pra cá o mercado recuou forte, é verdade que respeitou alguns suportes no meio do
caminho, mais definitivamente quebrou a tendência de alta que vinha predominando no mercado desde junho
deste ano quando a @ rompeu positivamente a casa R$85,00/@.
Graficamente, uma reversão de tendência ocorre quando linhas são rompidas e canais de preço antes
ascendente, torna-se canais descendente. Ok! Isso todo gráfico de preços em um determinado período vai
apresentar, independente da commodities em questão.
O que acho interessante tentar observar nesse momento, são quais os fundamentos que fazem com que o
mercado mude completamente de humor em tão pouco tempo? Porque uma semana frigoríficos saem na frente
um dos outros pagando o que o pecuarista pede para comprar o boi, e em outra semana os pecuaristas ligam
pedindo pra agendar um dia na escala dos frigoríficos seja que preço for?
O maestro disso tudo, quem diz até onde podem ir os preços é o consumidor final, e esse parece que já
estabeleceu seu limite. Agora que o mercado “virou” uma parte da cadeia da carne ficou com o mico na mão, e
vão fazer de tudo pra sair dele, e a maneira de se fazer isso, é passar o problema para o elo seguinte da cadeia
no caso dos frigoríficos, é tentar jogar o problema para os pecuaristas.
Resta saber se vai ter boi pra todos comerem com o preço da @ a baixo de R$ 100,00.

DESTAQUES DA SEMANA:
Ca rne bovina mais ba rata no a ta cado (Scot consul toria (03/12/2010)
Wa gner Rossi segue no Ministéri o da Agri cul tura (Globo Rural 03/12/2010)
Exporta ções de ca rne a os EUA só deve vol ta r em 2011. (Es tado de S. Pa ulo 02/12/2010)
Queda da importa ção da Rússia pode a feta r venda de ca rnes brasileiras (Valor econômi co 29/11/2010)
Maior preço da ca rne bovina pa ra a União Européia (Scot consul toria 29/11/2010)
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