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Safra só na safra
O mercado futuro costuma antecipar os movimentos sejam de alta ou de baixa. É comum escutar essa frase no
metiê do mercado, afinal todas as ofertas, sejam elas de compra ou venda são baseadas em previsões. E prever
que os preços da safra são superiores aos da entressafra, isso qualquer um faz. O problema todo, esta em saber
quando o mercado físico sai do período de safra e entra na entressafra? ou melhor, de que maneira oferta e
demanda vão se ajustam neste momento? Mais específico ainda, Qual o preço que irá regular isso tudo?
Pois bem, meu texto começou com tantas indagações, porque “parece” que o mercado futuro exagerou um
pouco em suas previsões iniciais em relação ao nível de preços que serão praticados nos últimos dias de 2010.
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O pessimismo do mercado motivado (lá
atrás) pelo varejo que não consegui
repassar o boi casado acima de R$ 7/kg,
fez as cotações do contrato BGIZ10 (dez.
2010) na virada no mês (nov/dez) projetar
a @ na casa de R$ 96,70.
Porem com entrada de salário mais o 13º
o mercado aqueceu novamente o varejo e
os frigoríficos tiveram que ir atrás do boi.
Foi então que o mercado constatou mais
uma vez que “ainda” não estamos na
safra de boi gordo.

DESTAQUES DA SEMANA:
Rússia promete manter redução ta rifá ria adi cional nas compras de ca rnes do Brasil (Valor econômi co 10/12/2010)
Preço da ca rne não deve cai r mui to em 2011 (Agencia Es tado 09/12/2010)
Mc’Donalds : vendas nos EUA e Europa aumenta ra m (Valor econômi co 09/12/2010)
Oferta de Mos cou pa ra cota de ca rne bovi na desa grada (Valor econômi co 08/12/2010)
IBGE: ca rnes tem maior i mpa cto indi vidual (0,25 pp) no IPCA de Nov. (Agencia Es tado 08/12/2010)
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