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Fevereiro firme outubro nem tanto.
Na próxima segunda-feira o contrato BGIG11 (Fevereiro) encerra na BM&F e tudo indica que ficará R$ 3,00
superior ao fechamento de janeiro de 2011 (R$ 102,54). Não que o boi esteja apresentando um movimento de
alta nesse inicio de safra, mais uma coisa fica clara: A oferta de boi de capim não tem sido suficiente para
preencher as escalas dos frigoríficos.
As previsões no mercado futuro eram de que fevereiro passaria abaixo de janeiro, e mais uma vez o mercado
físico não se comportou conforme as expectativas da bolsa e se vê obrigada a ajustar seus preços positivamente
nas vésperas do encerramento.
No entanto, mesmo o físico mostrando que não tem dado ouvido para a bolsa, o contrato futuro BGIV11
(outubro) apresentou recuo esse semana, perdeu o pequeno prêmio que pagava e hoje trabalha com projeção
de preços a baixo dos atuais.
O que será que isso quer dizer? Talvez queira dizer que o mercado vive um vácuo momentâneo nas ofertas, mas
a safra de 2011 vai aparecer e nessa hora o mercado irá dar uma boa realizada e ai os valores de referencia
serão outros? Ou será que o contrato outubro está querendo dizer que esse patamar de preços é o justo para
uma situação de pouquíssima oferta e nem na época da seca a oferta será tão ruim como atualmente?
Ou será.... bom na verdade o que o BGIV11 quer dizer eu tenho dado cada vez menos atenção, pois a historio
tem mostrado, vencimento após vencimento, que bolsa não é feito pra acertar previsões e sim para mostrar
oportunidades, e na minha opinião se esse BGIV11 continuar querendo antecipar movimentos de queda de
preço da @ para o período de entressafra, ele vai acabar dizendo: Olha a oportunidade ai gente!!!

DESTAQUES DA SEMANA:
Minerva lança ADRs em bus ca de visibilidade e liquidez (Beefpoint 21/02/11)
Receita média diá ria de emba rques de ca rnes atinge U$ 57,484 milhões (Ca nal Rural 21/02/11)
Preço da ca rne cai apenas no a ta cado 9portal do agronegócio (22/02/11)
Ca rne bovina perde espa ço na Argentina (Valor econômi co 23/02/11)
Exporta ções da JBS-Fri boi tem alta de 184% em janei ro (canal rural 23/02/11)
Valor da a rroba continua fi rme (CEPEA 24/02/11)
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