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Fechamento em:
08/10/2021

Outubro 2021 0   0   0   0   0   -48  
Dezembro 2021 35.817   -3.762   12.405   -103   129.834   -11.071  
Março 2022 46.283   1.768   8.700   527   85.588   6.131  
Maio 2022 17.512   610   1.482   40   25.456   41  
Julho 2022 40.114   1.016   5.038   34   18.347   296  
Outubro 2022 0   0   0   0   21   3  
Dezembro 2022 7.971   273   8.412   241   26.153   1.981  
Março 2023 1.627   158   212   70   505   1  
Maio 2023 125   72   0   0   56   0  
Julho 2023 414   325   0   0   53   -1  
Dezembro 2023 1.132   0   2.816   84   1.560   39  
Julho 2024 0   0   220   0   0   0  
Dezembro 2024 0   0   220   0   0   0  
Total 150.995   460   39.505   893   287.573   -2.628  

Fonte: US Commodity Futures Trading Commission

Seguem abaixo os dados publicados ontem pelo CFTC referentes às posições On-Call (o que significa “a fixar”) em NY até 
08/10/2021. Os números estão expressos em contratos. Cada contrato possui aproximadamente 22.68 toneladas.

CONTRATO 
FUTURO

ALGODÃO ON CALL BASEADO EM NOVA YORK
CONTRATOS FUTUROS EM ABERTO 

NA ICE FUTURES NY

Vendas não 
fixadas

Variação com relação a 
semana anterior

Compras não 
fixadas

Variação com relação 
a semana anterior

Variação com relação a 
semana anterior

As posições que aparecem na coluna “Vendas não fixadas”, referem-se às vendas de algodão “On-Call”, geralmente feitas de tradings para indústrias/fiações. As
posições que aparecem na coluna “Compras não fixadas”, referem-se às compras de algodão “On-Call”, geralmente feitas por tradings.

Qual o impacto disso em NY-ICE?

As “vendas on-call”, são contratos de algodão físico, onde o preço está “a fixar”. Nestes contratos, geralmente as tradings estão na ponta VENDEDORA, enquanto as
fiações estão na ponta COMPRADORA (do físico).

Uma vez que a fiação fixe o preço, a trading irá COMPRAR NY para liquidar seu hedge, então, as fixações das fiações correspondem à compra de NY.

Caso NY sofra uma queda de preços, é provável que as fiações aproveitem para fixar seus preços. Dependendo do volume/ritmo das compras de NY (decorrentes da
fixação), pode haver suporte (ponto onde o mercado para de cair) de NY evitando maior queda ou até provocando uma alta de NY.

As “compras on-call”, são contratos de algodão físico, onde o preço está “a fixar”. Nestes contratos, geralmente as tradings estão na ponta COMPRADORA, enquanto
produtores/cooperativas estão na ponta VENDEDORA (do físico).

Uma vez que o produtor fixe o preço, a trading irá VENDER NY para liquidar seu hedge, então, as fixações dos produtores correspondem à venda de NY.

Caso NY sofra uma alta de preços, é provável que os produtores aproveitem para fixar seus preços. Dependendo do volume/ritmo das vendas de NY (decorrentes da
fixação), pode haver resistência (ponto onde o mercado para de subir) de NY evitando maior alta ou até provocando uma queda de NY.
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