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Nem para um lado nem para o outro
Como já mencionei em relatórios passados, o mês de outubro é sempre muito especulado por
tradicionalmente ser o mês de referência para entressafra, que por ventura costuma ser onde acontece o pico
dos preço. Então é comum, desde que o ano começa, as pessoas envolvidas na pecuária dar seus palpites e
previsões para esse período que estamos passando.

A hora da verdade então p
Porem o que estamos vendo é um marasmo nos preços como a muito tempo não se via, de modo que
procurar direção para o valor da arroba seja no curto-prazo, tornou-se muito complicado. Cria-se expectativas
de alta em detrimento a noticias relacionadas a diminuição dos confinamentos, e quando olhamos para os
preços, NADA. Outrora cria-se expectativa de recuo nos preços em função do desaquecimento da economia
voltamos os olhos para os preços e ... NADA acontece novamente.
Os dias vão passando, e as sucessivas frustrações em ver o valor da arroba oscilar, seja pra que lado for, acaba
por tirar até mesmo os palpites de preço do mercado. Este clima de preço estável, que acaba prevalecendo
nessa situação, é um tanto quanto perigoso.
Digo perigoso, por que os players (do mercado físico) continuam atuando nele diariamente, de uma lado o
confinador que não possui muita flexibilidade, mas continua brigando para vender mais caro. Do outro lado os
frigoríficos que por sua vez continuam brigando para comprar mais barato. E quando um dos dois acharem
que esse mercado, principalmente nesta época do ano, vai ficar como está, pode apostar que será hora da
corda arrebentar, e normalmente ela arrebenta pro lado mais fraco.

DESTAQUES DA SEMANA:
Brasil Foods pretende realizar novas aquisições em países latino americanos (CarneTecBrasil 18/10/2011)
Goiás exportou em setembro volume recorde de carne bovina em 2011 (CarneTecBrasil 19/10/11)
Consumo de carne na Argentina cai para o menor nível em 50 anos (SouAgro 19/10/11)
FGV: Alimentos mais baratos ajudam a conter inflação, inclusive carne bovina (BeefPoint 19/10/11)
Brasil e Paraguai selam acordo de atuação mútua contra febre aftosa (Correio do Estado 20/10/11)
Receita com exportação para o Chile supera resultado de 2010 (Scot consultoria 20/10/11)
Brazil takes more Australian beef (MLA 21/10/11)
OIE: China registra foco de febre aftosa em bovinos (BeefPoint 21/10/11)
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