20 – Janeiro - 12

MERCADO FUTURO DO BOI GORDO – MARCUS JUNQUEIRA – 55 18 33110800

@marcusjunqueira
4

As vantagens da safra.
A pressão de baixa no preço da arroba exercida pelos frigoríficos neste início de 2012, encontrou um obstáculo
curioso, e este obstáculo atende pelo nome de safra. É curioso como a safra, que indica o momento propício,
mais barato para se produzir boi gordo, permite também que o pecuarista analise com mais calma permitindo
negociar com mais folga o dia de ligar para o frigorífico e entregar seus animais.

A Como
hora dao verdade
então p pelos frigoríficos desagradaram, e muito, os pecuaristas que tem como referencia
preço ofertado
valores acima de R$ 100,00 (SP) praticados na safra de 2011, muitos resolveram aguardar um momento mais
oportuno para comercialização, e essa menor oferta de animais foi suficiente para encurtar as escalas e levar
os frigoríficos a melhorar suas ofertas.
Com a proximidade de fevereiro e a expectativa de um mercado mais aquecido em função de volta as aulas,
tudo indica que não teremos mais espaço para novas investidas de baixa na arroba por parte dos frigoríficos,
até pelo menos a primeira semana do mês que vem.
Ok, Marcus, então o mercado é franco na alta? Não é exatamente isso que estou querendo dizer, acredito que
o movimento de baixa perdeu completamente a força no curto prazo e abre sim espaço para uma sustentação
com possíveis reajustes de preço.
Porem, safra é safra e as arrobas que não estão sendo comercializadas hoje estão sendo engordadas nas
propriedades e mais cedo ou tarde elas iram se transformar em carne. Sendo assim olho vivo no mercado e
atendo na reposição, que nesta época do ano costuma ser o grande incentivador para a comercialização do
pecuarista.

DESTAQUES DA SEMANA:
Presidente da JBS nega prejuízo ao BNDES (Pecuaria.com.br 16/01/12)
ABRAFRIGO alerta para proibição de antiparasitário com avermectinas (BeefPoint 16/01/12)
Exportações de carne bovina caem 10,8% em 2011, diz Abiec (Valor econômico 17/01/12)
JBS, Minerva, BRF e Marfrig começam 2012 em queda na bolsa (BeefPoint 17/01/12)
UE abre mão da lista traces (Abiec 17/01/12)
Exportação de carne deve somar U$ 6 bi. (CNA 18/01/12)
Vaca gorda está em alta no Centro-Oeste, apesar da instabilidade (Rural Centro 18/01/12)
JBS pretende captar mais de R$750 milhões em títulos nos Estado Unidos (CarneTecBrasil 19/01/12)
Carne e arroba reagem (Cepea-Esalq 19/01/12)
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