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Foi embora com corda e tudo.
Entressafra do boi tardou mais não falhou. Os preços da @ que giravam ao redor de R$ 100 desde maio deste
ano, e parecia não sair do lugar, rompeu positivamente estas barreiras e voltou para o importante patamar de
R$ 105,00.

A velocidade com que os preços são valorizados, dia após dia, lembra o movimento de alta do ano passado
que em poucos dias fez a arroba sair de R$ 95 e espirrar acima dos R$ 115. Observe no gráfico a baixo, (não
A hora da verdade então p
sou muito fã de análises técnicas), mais observe no gráfico como o atual R$105 é um nível de consolidação, e
como a explosão de preços é violenta e rápida (tanto na alta como na baixa). Muito interessante!
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DESTAQUES DA SEMANA:
Preço do boi gordo seguirá firme, dizem confinadores (Valor Econômico 07/11/11)
Rússia retornará compras de carne do Paraguai (BeefPoint 07/11/11)
Militares ficarão na fronteira com o Paraguai por mais 30 dias (Agencia Estado 08/11/11)
Comissão da agricultura debate risco do uso de vermífugo (ivermectinas) (Agencia Estado 08/11/11)
Rússia pode entrar na OMC com mais subsídios e travas a carne bovina e de frango (Valor econômico 08/11/11)
Marfrig encerra 3º trimestre com prejuízo de R$540milhões (Reuters 11/11/11)
Governo questionará a UE na OMC na questão de carne e a Abiec financiará o processo (BeefPoint 11/11/11)
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