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Proibição de parcela significativa das

exportações derruba as cotações de boi gordo

em  praticamente todas as praças do país

 

A divulgação dos casos de encefalopatia espongiforme bovina (EEB) fez com que praticamente
todos os frigoríficos brasileiros deixassem de adquirir novos bois gordos, o que paralisou o
mercado e tornou a estimativa dos preços nas praças praticamente impossível. Ontem,
entretanto, alguns frigoríficos voltaram a registrar um certo volume de negociações e nesta
terça (14) os que ainda estavam totalmente fora das compras também voltaram para o
mercado. Isso é indicado pelas escalas de abate, que depois de encolherem por sete dias úteis
seguidos, voltaram a se alongar ontem e hoje. Com isso, voltou a ser possível estimar as
cotações do boi gordo nas principais praças do país, com a apuração da StoneX mostrando que
os preços estão cerca de R$ 10,00/@ mais baixos quando comparados com o momento
anterior ao do surgimento dos casos de ‘mal da vaca louca’. Em Araçatuba, o boi gordo foi
negociado hoje por R$ 297,75/@.

O que explica esses preços fracos é que apesar da indústria ter voltado a demandar um certo
volume de animais, o mercado ainda se mantém extremamente travado, com a procura pelo
boi gordo muito baixa. Isso está muito relacionado com a proibição das exportações para a
China e diversos outros mercados internacionais, o que limita significativamente a procura
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pela carne dos frigoríficos. Pela parte da manhã, o Ministério da Agricultura anunciou que não
há previsão para a volta das compras pelos chineses, afirmação que confirma que os dez dias de
proibição se estenderão ainda por um tempo. Também no dia de hoje a Arábia Saudita, um
dos sete maiores parceiros comerciais brasileiros no setor de carne bovina, anunciou a
proibição da compra da mercadoria vinda de cinco frigoríficos. Com a fraca demanda interna,
é quase certo que os preços se manterão em baixa até que as exportações brasileiras voltem à
normalidade.

No mercado futuro, o dia é de perdas para os contratos, mantendo-se a montanha russa
enfrentada pelo boi gordo desde o início da mini crise da ‘vaca louca’. Além das incertezas em
relação ao futuro próximo das exportações, contribui para a volatilidade o fato de que o
indicador CEPEA/B3 se descolou totalmente do preço dos contratos, perdendo parte da sua
influência como referência do físico. O que explica isso é o já mencionado baixo volume de
negócios, que torna a medição do valor do boi gordo nas praças paulistas bastante complicado.
Em sua última divulgação, no dia 13 de setembro, o CEPEA marcou R$ 310,60/@ (+1,75%).
Na B3, os contratos mais próximos do boi gordo encerravam o dia no campo negativo. Perto
do fim do pregão, o contrato para setembro/21 era negociado R$ 298,00/@ (-0,12%), o
outubro/21 a R$ 302,00/@ (-0,64%) e o novembro/21 próximo dos R$ 311,60/@ (-0,21%).
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O grupo de empresas StoneX Group Inc. presta serviço de consultoria no mercado de commodities e serviços financeiros em todo o mundo por
meio de suas subsidiárias, incluindo commodities físicas, títulos, derivativos OTC ou negociados em bolsa, gestão de riscos, pagamentos globais e
produtos em moeda estrangeira, de acordo com a lei aplicável nas jurisdições onde são prestados os serviços. Referências a productos OTC ou
swaps são feitas em nome da INTL FCStone Markets, LLC (“IFM”), membro da National Futures Association (“NFA”) e provisóriamente registrado na
U.S. Commodity Futures Trading Commission (“CFTC”) para executar swaps. Os produtos da IFM são criados apenas para individuos ou firmas que
se qualificam de acordó com as normas da CFTC como Participante Elegível ao Contrato (“ECP”) da IFM. A INTL FCStone Financial Inc. (“IFCF”) é
um membro da FINRA/NFA/SIPC e registrada na Mesa Reguladora de Valores Mobiliários Municipais (“MSRB”). IFCF é registrada na U.S. Secutiries
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and Exchange Commission (“SEC”) como corretora de valores e com a CFTC como Consultor de Transações de Commodities e Comércio de
Mercadorias e Futuros. As referências à negociação de ações são feitas em nome da Divisão BD da IFCF e destinam-se somente a um público de
clientes institucionais conforme definido pela norma FINRA 4512(c). Referências a opções e futuros negociados em bolsa são feitas em nome da
Divisão FCM da IFCF. StoneX é o nome comercial da INTL FCStone Ltd. INTL FCStone Ltd é registrada na Inglaterra e no País de Gales sob o n°
5616586 e é autorizada e regulada pela UK FInancial Conduct Authority. [FRN 446717] a prestar serviços para clientes profissionais e qualificados,
incluindo: intermediação, execução e, quando necessário, compensação de transações de derivativos em futuros e opções negociados em bolsas.
A SFL também está autorizada a participar da Intermediação e execução de transações em determinados produtos de balcão, negociação de
determinados valores mobiliários, negociação de metais preciosos e serviços de pagamento a clientes qualificados. A SFL é regulada e autorizada
pela Financial Conduct Authority (FCA) de acordo com os Payment Services Regulations 2017 a prestar serviços de pagamento. A IFL é membro
“ring-dealing” categoria 1 da Bolsa de Metais de Londres (London Metal Exchange). Além disso, a SFL também realiza negócios com outras
commodities entregues fisicamente e outras atividades comerciais gerais que não são reguladas e não precisam ser autorizadas pela Financial
Conduct Authority. A StoneX Group Inc. atua como agente da SFL em Nova York com relação a seus negócios de serviços de pagamentos. StoneX
APAC Pte. Ltd. atua como agente da SFL em Singapura com relação a seus negócios de serviços de pagamentos. ‘StoneX’ é o nome comercial
usado pelo StoneX Group Inc. e todas as suas entidades e subsidiárias associadas. 
  
A negociação de ações, swaps, derivativos negociados em bolsa ou balcão, opções, aluguel e títulos, envolve um risco substancial de perdas e não
é adequado para todos os investidores. As informações contidas neste documento não são recomendações de negociação, pesquisa de
investimentos ou uma oferta para comprar ou vender qualquer tipo de derivativo ou ação, pois não levam em consideração seus objetivos de
investimentos particulares ou situação financeira e não criam obrigações para que qualquer empresa do Grupo StoneX entre em qualquer
transação com você. Você deve realizar uma análise independente de qualquer transação para determinar se ela é adequada ao seu perfil. Nenhum
conteúdo deste material pode ser copiado, fotografado ou duplicado de qualquer maneira ou redistribuído sem consentimento prévio por escrito da
StoneX Group Inc. 
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