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O desempenho passado não indica retornos futuros.

Índice Marex Commodity Markets Strength (CMS) Participação da contribuição ao Índice CMS por setor

Nossas projeções para a atividade econômica global no 2S-22 permanecem negativas à medida que o atrito comercial, a desaceleração
econômica chinesa e o aumento dos custos de empréstimos continuam à ter impacto. O índice Marex CMS confirmou que houve diminuição da
convicção em nossos modelos por trás do rali do 2º trimestre com a correção do 3º trimestre esperada – veja os dados da Figura 1.

Os dados de setembro permanecem em baixa, o que nos faz acreditar que qualquer tentativa de aumento de preços virá da oferta, não da força
da demanda. Um importante desenvolvimento positivo é a redução do estresse da cadeia de suprimentos, que provavelmente auxiliará a
estabilização na oferta. O setor de Petróleo e Gás lidera nossa posição de baixa com 64% de contribuição, seguido pelas Ags com 10% - ver Fig.
2. O eixo y é invertido para demonstrar a relação entre componentes e preço. Os custos de fazer negócios estão aumentando, mas o cenário
macroeconômico não é favorável ao aumento dos custos de empréstimos. Isso porque as causas da alta inflação não são alta produtividade e
forte desempenho econômico. A maioria dos bancos centrais está apertando, mas eles estão fazendo isso para controlar a inflação que é
exógena para o fator de desempenho econômico individual. Permanecemos na opinião de que o enfrentamento do aperto de oferta de energia e
commodities agrícolas provavelmente trará melhores resultados.
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O desempenho passado não indica retornos futuros.

Estresse global da cadeia de suprimentos Atividade de fabricação ponderada

PIB global vs. Preços das Commodities Utilização da capacidade de produção econômica 
global

Figura 1. Fonte: Bloomberg, Marex Research Figura 2. Fonte: Bloomberg, Marex Research

Figura 3. Fonte: Bloomberg, Marex Research Figura 4. Fonte: Bloomberg, Marex Research

O impulso do crescimento global do PIB permanece fraco (Fig. 1)
em +0,30/0,50%, o que contrasta fortemente com o desempenho
YTD da maioria dos mercados de commodities. É claro que o rali
dos mercados de commodities na primeira metade de 2022 teve
mais a ver com restrições de oferta do que com a força da
demanda. Como as commodities permanecem elevadas,
permanecemos na opinião de que os mercados não estão prestando
atenção suficiente à deterioração da demanda nas principais
regiões de consumo.

Interrupções no comércio devido à desaceleração econômica na
China, atritos comerciais devido a sanções à Rússia, preços
exorbitantes de energia e aumento dos custos de empréstimos
continuam a distorcer o comércio de matérias-primas,
semiacabados e manufaturados. Essa desaceleração também é
visível nos dados de Utilização da Capacidade econômica – ver Fig.
2. A capacidade em que a economia opera indica a chamada "lacuna
de produção", traduzida como a capacidade subutilizada da
economia.

É evidente pelos dados que a desaceleração na Ásia ocorreu agora
firmemente. A divergência com os EUA e, especialmente, com a UE
é impressionante e foca nossa atenção na verdadeira causa de
preocupação, ou seja, o fraco desempenho econômico da Ásia e da
China em particular. A divergência também explica por que a

pressão inflacionária nas economias da UE e dos EUA é
significativamente maior.

Não se espera muito em termos de nova política econômica na
China até depois do 20º Congresso do Partido (2ª metade de
outubro), mas continuamos a esperar uma possível recuperação da
atividade econômica chinesa no 1º trimestre de 2023 devido à
ampla lacuna de produção e à mudança de política após o
congresso. Caso nossa expectativa se concretize, a demanda por
matérias-primas no 1S-23 se intensificará.

O estresse na cadeia de suprimentos global está começando a
diminuir (ver Fig. 3), o que, por sua vez, está sugerindo que gargalos
do lado da oferta são menos propensos a se desenvolver no quarto
trimestre. Infelizmente, é provável que o estresse seja menor devido
à erosão da demanda do usuário final que está, em última análise,
causando uma contração do consumo e da atividade manufatureira
(Fig. 4).

Além de uma intervenção antecipada do governo central na China
mais tarde no quarto trimestre de 2022, nossos dados fundamentais
de alta frequência também sugerem que, a demanda dos
consumidores na UE e nos EUA parece mais resiliente aos choques
positivos de preços do que se pensava inicialmente – veja a próxima
página para dados e mais discussões.

Perspectiva macroeconômica 
(dados de baixa frequência)
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O desempenho passado não indica retornos futuros.

Índice de atividade de tráfego terrestre Índice de atividade de tráfego marítimo

Os dados fundamentais de alta frequência (HF) desempenham um
papel importante em nossa pesquisa e análise de mercado de
commodities. Os quatro índices proprietários de HF mais poderosos
(frequência diária e intradiária) desses dados são apresentados
abaixo. Trata-se de mobilidade populacional, bem como
movimentos aéreos, terrestres e marítimos. Associamos todas as
quatro métricas à atividade econômica e, portanto, ao consumo de
commodities.

Nesse sentido, e como já discutido no relatório mensal anterior, a
atividade econômica continua surpreendendo com uma leitura mais
forte de nossos indicadores quando comparada com o mesmo
período do ano passado. Tais dados, quando combinados com a
alta utilização da capacidade econômica da UE e dos EUA discutida
na página anterior, sugerem que as economias estão absorvendo os
choques melhor do que o esperado.

Também levamos em conta os diferentes níveis de mobilidade
populacional em todo o mundo e a contribuição que essas regiões
têm para a formação geral de preços do setor de commodities. A
forte recuperação da mobilidade ano a ano garantiu a pressão
inflacionária vivenciada pelos mercados no 1S 2022. Os dados mais
recentes em mãos sugerem que a Europa é a região com melhor
desempenho, enquanto a Ásia e a América N. decepcionam. Os

dados europeus tendem a ser altamente cíclicos, e esperamos uma
desaceleração acentuada em setembro (já em curso).
Independentemente dessa cíclica, os dados HF sobre o
comportamento do consumidor na UE continuam sugerindo que as
preocupações são exageradas, uma vez que a atividade e os gastos
do 3º trimestre foram fortes. Ainda esperamos que o último
trimestre do ano veja gastos mais fracos, e se a Ásia e a América N.
não se recuperarem, o quarto trimestre de 2022 será muito
desafiador para a demanda global.

Como previsto, os dados sobre a atividade logística global são mais
fortes quando comparados com o mesmo período do ano passado.
A exceção é a métrica para o tráfego terrestre (Fig 3), que é uma
indicação de desaceleração da atividade econômica em terra. A
cadeia de suprimentos global é altamente integrada e orientada à
demanda. Na ausência de qualquer acúmulo agressivo de inventário,
acreditamos que a desconexão (maior marítimo e aéreo, atividade
terrestre mais fraca), seja um fenômeno temporário.

Mobilidade populacional global Índice de atividade do tráfego aéreo

Figura 1. Fonte: Bloomberg, Marex Research Figura 2. Fonte: Bloomberg, Marex Research

Figura 3. Fonte: Bloomberg, Marex Research Figura 4. Fonte: Bloomberg, Marex Research
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O desempenho passado não indica retornos futuros.

EURUSD AUDUSD

USD Index USD/CNY

Figura 1. Fonte: Bloomberg, Marex Research Figura 2. Fonte: Bloomberg, Marex Research

Figura 3. Fonte: Bloomberg, Marex Research Figura 4. Fonte: Bloomberg, Marex Research

A divergência nas políticas monetárias das principais economias
contribui para a formação das tendências predominantes do
mercado cambial. A economia dos EUA permanece à frente no ciclo
de aperto monetário quando comparada a outras grandes
economias que definem a tendência do valor do USD no curto prazo.
A demanda por USD continua forte nestes tempos geopolíticos
turbulentos. Continuamos a esperar que a pressão de inflação na
economia dos EUA diminua à medida que nos aproximamos de
2023, o que, juntamente com a convergência antecipada na política
monetária e nas taxas com o BCE, se reflete no valor futuro do
Índice USD – ver Fig 1. Vale ressaltar que as curvas futuras do
câmbio têm errado consistentemente no “timing” de mudar seu
direcional.

Os pares de moedas apresentados neste relatório foram
selecionados com base em sua relevância na formação da oferta e
demanda de commodities globais e regionais. Mostramos valor
histórico/passado, taxa spot atual, previsão mediana e curva futura
predominante.

O consenso das previsões medianas finalmente convergiu com o
mercado futuro para o CNY, que não é mais visto como
desvalorizado - ver Fig. 2. Tal convergência e valor relativamente
plano da cruz USD/CNY é, pelo menos parcialmente, pela falta de

qualquer orientação significativa sobre a economia chinesa antes do
20º Congresso ocorrer na segunda quinzena de outubro. Além disso,
a divergência entre o mercado futuro e o valor previsto do CNY está
começando a emergir para o 1º trimestre de 23, com valor mediano
previsto agora mais forte do que o consenso do mercado. Espera-se
que o valor do EUR vs. USD fique abaixo da paridade, antes de
aumentar gradualmente no início de 2023, à medida que a política
de aperto do BCE ganha velocidade. A política monetária europeia
foi, e ainda permanece, a variável mais incerta em nosso modelo FX
durante meses devido à forte dependência dos resultados da guerra
Ucrânia/Rússia. A divergência de pontos de vista entre os valores de
mercado previstos e avançados para o final do 4º trimestre e do 1º
trimestre de 23º praticamente desapareceu. Os preços mais baixos
das commodities têm sido continuamente precificados pelo
mercado avançado de AUD (Fig. 4), até pelo menos dezembro de
2022. As previsões medianas para o AUD no primeiro trimestre de
23 em diante implicam mudança de postura que é impulsionada
pelo esperado re-aparecimento da China nos mercados globais de
commodities.

Perspectiva de mercados FX
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Gás Natural da UE (TTF) Milho

Figura 3. Fonte: Bloomberg, Marex Research Figura 4. Fonte: Bloomberg, Marex Research

Figura 5. Fonte: Bloomberg, Marex Research Figura 6. Fonte: Bloomberg, Marex Research

Petróleo bruto (Brent) Gás Natural dos EUA (Henry Hub)

Figura 1. Fonte: Bloomberg, Marex Research Figura 2. Fonte: Bloomberg, Marex Research

Soja Açúcar

Nossa Análise de Fluxo de Dinheiro (MFA) é baseada nos relatórios
COT publicados pela CFTC, bem como dados de fluxo comercial
proprietários. Utilizamos as categorias do relatório COT
(Revendedores de Swap, Dinheiro Gerenciado, Juros Comerciais e
Outros) e calculamos o posicionamento total long, short e net. A
exposição long e shot total é exibida nos eixos esquerdo dos
diagramas, enquanto a exposição net é encontrada no eixo y.

Utilizando os dados e a metodologia acima, concluímos que os
mercados agrícolas que fazem parte deste MFA permanecem long
(NL, linha amarela > 0), mas a convicção de alta entre os
participantes do mercado continuou a se dissipar. Ambas as
posições long e short contraíram nas últimas semanas para todos os
três mercados (milho, soja, açúcar), com milho e açúcar liquidando
agressivamente a NL. A SOJA NL permanece relativamente estável,

o que provavelmente está ligado à mudança prevista na política
chinesa mais tarde no quarto trimestre (a soja é o mercado mais
exposto às mudanças da demanda chinesa).

O setor de energia é representado pelos dados do COT de petróleo
bruto e gás natural, onde notamos que o mercado de gás dos EUA
(Henry Hub) permanece long por muito tempo, enquanto o Petróleo
Bruto (Brent) e o Gás Europeu (TTF) apresentam a tendência oposta
dos mercados estruturalmente short.

A divergência entre a tendência da NL e o preço para todos os 3
mercados de energia é impressionante, e para os admiradores da
Hipótese de Mercados Eficientes (claramente não nós), difícil de
explicar.

Análise do Fluxo de Dinheiro
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O desempenho passado não indica retornos futuros.

Com relação à nossa última atualização mensal, revisamos aqui as
últimas previsões dos principais padrões nos campos globais de
anomalia geopotencial para os próximos 3 meses, ou seja, outubro,
novembro e dezembro. Mais uma vez, gostaríamos de lembrar
gentilmente aos nossos leitores que, no campo da ciência
atmosférica, a variável de altura geopotencial é utilizada como
substituto para a pressão atmosférica: anomalias de pressão
(geralmente a 500 hPa) são capazes de distinguir as áreas gerais e
mais amplas caracterizadas por condições climáticas mais
úmidas/mais frias (anomalia negativa) e mais secas/mais quentes
(anomalia positiva). As anomalias são computadas em relação ao
período base de 30 anos (1991-2020).

Para outubro, a maioria dos EUA estará sob a influência de
anomalias positivas (alta pressão) indicativas de condições mais
secas e mais quentes. A ponta noroeste dos EUA e AK será
dominada por um sistema de baixa pressão offshore, que são
prenúncios típicos de tempo mais úmido e frio. O sudeste dos EUA e
a maior parte da América Central e do Sul serão caracterizados por
condições quase médias. Sobre o Hemisfério Oriental, a maior parte
do sul da Europa continuará a ser dominada por ridging (anomalias
positivas) e, portanto, condições mais secas/mais quentes. O norte
da Europa, de sua parte, verá tempo mais úmido, ventoso e mais
frio. A maior parte da Groenlândia estará sob a influência de uma
anomalia de baixa pressão pronunciada e, portanto, condições mais

frias e úmidas. Ásia, África e Austrália verão, no geral, condições
climáticas próximas da média (anomalias fracas).

Para novembro, o padrão geopotencial da maior parte do Hemisfério
Ocidental (Américas) permanece globalmente semelhante. A notável
anomalia de baixa pressão ancorada sobre a Groenlândia em
outubro mudou-se à vista para o leste, favorecendo a advecção de ar
úmido e quente sobre a maior parte do extremo leste da Europa (e,
concomitantemente, condições mais úmidas). A Europa Ocidental
verá condições mais frias, ventosas e chuvas médias. Sobre a Ásia
Central, uma anomalia de alta pressão é evidente sobre o
Cazaquistão sinônimo de condições mais quentes e secas.

Por último, para dezembro, o trem de ondas geopotenciais
hemisféricos do norte (alternância de altos e baixos) visto em
outubro e novembro continua a mudar para o leste. Os principais
efeitos deste deslocamento padrão são: condições mais
úmidas/mais frias sobre o custo leste dos EUA, condições mais
secas/mais quentes sobre a costa oeste dos EUA, condições mais
frias e úmidas sobre a Europa e condições mais quentes/secas
sobre o extremo leste da Rússia.

Previsão do Tempo & Clima

Figura 1. Fonte: Marex Research
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O desempenho passado não indica retornos futuros.

Durante a maior parte da Primavera e do Verão, muitas regiões do
hemisfério norte experimentaram temperaturas acima da média
devido à irritação persistente (anomalias de alta pressão). Algumas
dessas cúpulas de alta pressão levam a ondas de calor e
temperaturas recordes na Europa e no CONUS. Como os sistemas
de alta pressão estão associados a baixas condições de vento e
pouca - sem chuvas, isso impôs uma pressão notável/palpável sobre
o mix de energia da europa. As secas reduziram os níveis de água
no Reno, reduzindo o acesso ao transporte marítimo e sobre alguns
rios na França, fazendo com que algumas usinas nucleares fossem
fechadas. Enquanto isso, a geração de energia renovável também
foi dificultada. As altas temperaturas dominaram particularmente o
norte da Espanha e o sul da França, considerando os últimos 30 dias
em média. A última semana começou a ver uma mudança de padrão
com sucessivas ondas de pressão afetando o norte da Europa,
levando a condições climáticas mais úmidas, mais frias e ventosas.
Nossa perspectiva sazonal também sugere uma mudança de padrão
semelhante para os próximos 3 meses, o que – se verificado – será
um alívio bem-vindo para o mercado de energia e para os usuários
finais em todo o quadro.

Nos EUA, as temperaturas também foram em grande parte acima da
média, especificamente sobre os estados ocidentais. A metade
ocidental dos EUA também tem sido particularmente afetada pela
seca severa e incêndios florestais, embora também estejam sendo
vistos déficits ao redor dos Grandes Lagos. O padrão sinóptico atual
sugere um alívio temporário com uma anomalia de baixa pressão na
costa oeste durante a semana 1 e sobre o nordeste dos EUA na
semana 2. Ainda assim, nossa perspectiva de longo prazo para
outubro e novembro se inclina para condições mais quentes e
secas. Notamos que no momento da escrita, uma tempestade
nomeada se desenvolveu sobre o Atlântico tropical. A trajetória
atual, no entanto, leva este sistema barotrótrópico para norte e leste

devido à influência da anomalia de baixa pressão sobre o nordeste
dos EUA discutida anteriormente. La Ninha é tipicamente associada
com atividade de furacões no Atlântico acima da média e o Centro
Nacional de Furacões prevê uma faixa entre 14 a 21 tempestades
nomeadas para esta temporada. Embora o pico da estação seja
tipicamente por volta de setembro, só vimos quatro tempestades
nomeadas até agora. A atividade da tempestade foi subjugada
devido a uma massa de ar mais seca do saara de nível médio
persistindo sobre o Atlântico tropical e temperaturas ligeiramente
mais frias da superfície do mar no Atlântico tropical. À medida que a
temporada de furacões avança, outubro tende a normalmente ver
sistemas se formando mais perto de casa, no Caribe e no Golfo do
México, onde as SSTs são suficientemente apreciáveis (> 27C) para
que as tempestades se intensifiquem.

No leste da Ásia, as temperaturas acima da média prevaleceram
sobre o leste da China, incluindo Xangai, bem como mais ao norte,
sobre Pequim. As temperaturas sobre a Coreia do Sul e o Japão
estão em linha com a climatologia.

Previsão do Tempo & Clima (Energia)

Figura 1. Fonte: Marex Research
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O desempenho passado não indica retornos futuros.

Impulso de avanço/declínio da oferta & demanda (caso 
base)

Relação Global d

Figura 1. Fonte: Marex Research Figura 10. Fonte: Bloomberg, Marex Research

A combinação extraordinária entre o futuro percebido com a oferta e
a demanda percebidas tem impulsionado os preços do mercado de
petróleo bruto desde que a invasão russa da Ucrânia começou no
final de fevereiro. A contração da demanda global de usuários finais
observada no 2º trimestre de 2022 foi o resultado lógico do choque
positivo de preços que se seguiu à invasão. Inicialmente, a demanda
a jusante lidou bem, na verdade melhor do que nossas expectativas,
mas então a desaceleração econômica em combinação com a
erosão no poder aquisitivo começou a influenciar os padrões de
gastos dos usuários finais na Europa e nos EUA. As principais áreas
industriais da China permaneceram restritas, o que esfriou ainda
mais o comício.

No mês passado, escrevemos "Os dados mais recentes em mãos
para da relação Estoque/Uso sugerem que uma pressão de preços
mais seja mais provável à medida que a demanda continua a
enfraquecer". Permanecemos na opinião de que a demanda
provavelmente se contrairá mais por mais 1-1,5 meses antes de
estabilizar e subir no final do quarto trimestre de 2022.

A oferta ajudou o mercado a ficar do lado negativo também. As
exportações russas foram fortes no 1º trimestre de 2022 e no início
do 2º trimestre, mas então a fraqueza apareceu à medida que se
tornava mais difícil colocar os embarques marítimos mesmo com os
descontos que eram oferecidos. As exportações dos EUA e da
Arábia Saudita mais do que compensaram o volume russo perdido.
A produção dos EUA violou os 12mbd, enquanto a bem
documentada capacidade de produção de reposição da Arábia
Saudita foi colocada em uso e as exportações aumentaram. O
amplamente anunciado corte de 100k bpd se assemelhava a um
golpe de RP e não seria suficiente para mudar o cenário de O&D.

O principal argumento a favor de um aumento adicional na oferta
continua sendo o valor das exportações dos produtores que foi
discutido no mês passado, mas este mês investigamos o impulso
do avanço/declínio (A/D) da oferta e da demanda de petróleo bruto.

Calculamos o impulso de A/D para oferta e demanda com a ajuda
do gradiente de inclinação que nos dá a inclinação, ou impulso, de
avanço e declínio.

O resultado é exibido na Figura 1, onde vemos que o impulso do
acúmulo de oferta foi consistentemente acima da demanda desde
Janeiro de 2022. Nossos dados para outubro e novembro sugerem
que a tendência se reverterá à medida que alguma oferta for retirada
do mercado (ou ação da OPEP ou incapacidade da Rússia de
colocar seu petróleo bruto).

Nosso modelo fundamental de Oferta & Demanda de longo prazo
para o mercado de petróleo bruto baseia-se em diferentes cenários
dinâmicos de desenvolvimento para os fluxos de oferta, demanda e
estoque. A faixa probabilística é a mais ampla já registrada que,
como explicado anteriormente, está relacionada ao risco
anormalmente alto de interrupções de oferta e demanda.

Nosso cenário de base para 2022 evoluiu agora com os últimos
desenvolvimentos. Ele sinaliza que o crescimento da demanda
enfraquecerá ainda mais para apenas 0,2%, enquanto o crescimento
da oferta aumentará para 1,5% - ver Figura 2, linha vermelha com
cenário base.

O modelo também testou outros resultados. Por exemplo, testamos
para diferentes volumes de lançamentos de SPR como parte do total
global de SPR. Também testamos vários choques de demanda
positivos e negativos, bem como choques de oferta. Cada
desenvolvimento atrai um resultado probabilístico que nos permite
calcular e exibir a Previsão da Média Ponderada Probabilística
(PWA) (Figura 2, linha vermelha escura).

Perspectiva do mercado de petróleo bruto

Impulso de avanço/declínio da oferta & demanda (caso 
base)

Balanço global de O&D de Petróleo Bruto
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O desempenho passado não indica retornos futuros.

Figura 1. Fonte: EIA, Marex Research Figura 2. Fonte: EIA, Marex Research

No final de agosto, à medida que o fluxo de gás para a Europa
através do NS1 parou completamente, os preços de Henry Hub
subiram acima de US $ 9/mmbtu. Este rali foi ainda apoiado pelo
aumento do consumo de gás no mesmo período, uma vez que altas
temperaturas em grande parte dos EUA (discutidas em nossa
Energy Weather Outlook) levaram a um aumento na demanda de
resfriamento.

Ao longo do ano, os estoques de gás permaneceram bem abaixo
dos níveis médios (ver Figura 1). A partir de 9 de setembro, o
armazenamento de gás nos 48 Estados inferiores está estimado em
2.771 bcf, um desvio de 10,6% em relação à média de 5 anos. Isso
constitui uma contração significativa em relação à média de -11,5%,
registrada em agosto. No entanto, faltando 8 semanas para o início
do período de desabastecimento, espera-se que o mercado
permaneça sob severo aperto. Indicativamente, o EIA comenta que
se as taxas de injeção acompanhassem a média de cinco anos de
10,2 Bcf/d para o resto da temporada de re-estocagem, o final de
outubro ainda veria estoques 9,7% abaixo da média de cinco anos.

Do lado da oferta, a atualização de setembro do EIA sugere uma
revisão para cima das taxas de produção de gás seco em
comparação com o lançamento de agosto. A produção no 3º
trimestre deve agora atingir uma média de 97,85 bcf/dia, 0,9%
superior à prevista em agosto. Somente na primeira semana de
setembro, a produção atingiu 99,8 bcf/dia, um aumento de 2% em
relação à média de agosto de 97,64 bcf/dia. Da mesma forma, as
importações de gás também foram revisadas para cima,
impulsionadas principalmente pelo aumento das importações de
gasodutos.

As coisas parecem menos otimistas do lado da demanda, com o
consumo doméstico médio no 3º trimestre revisado para 77,83
bcf/dia contra 74,81 bcf/dia projetados em agosto. Isso tem sido
impulsionado principalmente por um aumento de 18,3% no uso
residencial esperado, seguido por um aumento de 13,3% no
consumo comercial previsto.

No front das exportações, o GNL de Freeport permaneceu fechado
desde a explosão em junho e as taxas totais de liquefação
permaneceram em torno de 10,8 bcf/dia. No dia 23 de agosto, a
operadora da usina anunciou um reenciamento na reabertura da
fábrica, originalmente destinada ao início de outubro, para o
início/meados de novembro. A produção deve chegar a 2 Bcf/dia até
o final de novembro, enquanto a operação completa está prevista
para ser retomada em março de 2023, uma vez que a segunda doca
da instalação seja restabelecida. Este plano permanece sujeito a
riscos típicos de construção. Como destacado em nossa última
publicação, os trens finais (18/10) do Calcasieu Pass devem
começar a operar comercialmente em setembro deste ano. Se tudo
correr como planejado, serão adicionados 0,07 bcf/dia por trem
(acréscimo total de 0,66 bcf/dia, ou 5 mtpa).

A Figura 2 apresenta nosso equilíbrio de Oferta e Demanda de
médio prazo. A revisão simultânea dos volumes fornecidos e
consumidos para níveis mais elevados (discutidos acima) resultou
em uma trajetória idêntica à incluída em nosso lançamento de
agosto. Como podemos ver, espera-se que os volumes permaneçam
apertados até outubro, antes de entrar em um excedente durante a
temporada de inverno.

Perspectiva do mercado de gás natural  dos EUA
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O desempenho passado não indica retornos futuros.

Dependência europeia do gás russo Balança Europeia de O&D de Gás Natural

Figura 1. Fonte: Bloomberg, Marex Research Figura 2. Fonte: Bloomberg, Marex Research

O mercado europeu de gás natural ainda é refém da Rússia de Putin,
mas evidentemente a mesa está girando rapidamente.

As taxas de reabastecimento de 2022 têm sido globalmente mais
altas que a média, com demanda fraca devido às condições
climáticas mais amenas na Primavera e à atividade econômica mais
fraca, resultando em uma notável absorção da capacidade total da
UE (agora em cerca de 82-84%).

O fluxo de GNL para a Europa tem sido relativamente estável, apesar
do terminal de GNL de Freeport ainda não estar operacional. Isso
também mudará com o terminal entrando em linha com a utilização
reduzida no início de novembro, aumentando o volume em
dezembro e janeiro-março de 2023.

O fluxo da Noruega e da África também tem sido forte com o gás
norueguês em fluxo de 9,2% yoY para o período Jan-Sep. Por último,
mas não menos importante, é a crescente disponibilidade de gás
gasoduto Azeri entrando via Turquia na Grécia e depois na Bulgária
(interconector já operacional com fluxo experimental).

O resultado de tudo isso é constante e tem causado rápido declínio
da dependência do gás russo – ver Figura 1. A Europa iniciou o ano
civil com 42% de dependência, que em setembro caiu para 14%.
Esperamos que a dependência caia ainda mais para um único dígito
dentro de um mês. Quando, e se isso acontecer, o jogo virará.

Excluindo o ciclo de reestocagem, a demanda estrutural por gás
permaneceu fraca no 3º trimestre. Isso foi ajudado por condições
climáticas favoráveis, produção estável de renováveis e declínio na
produção industrial na parte de trás da guerra, atrito comercial e
inflação em espiral que está prejudicando a demanda do usuário
final. O choque negativo induzido pelo conflito Rússia-Ucrânia e o
subsequente atrito comercial são claramente visíveis nos dados
macro europeus discutidos anteriormente neste documento.

O resultado dos desenvolvimentos e premissas acima para oferta e
demanda em 2022 é apresentado com a ajuda do equilíbrio do
mercado europeu de oferta & demanda de gás natural na Figura 2.
Também apresentamos nossa análise de cenários. Cada
desenvolvimento atrai um resultado probabilístico que nos permite
calcular e exibir a Previsão da Média Ponderada Probabilística
(Linha vermelha).

Os eventos descritos anteriormente nos forçaram a mudar
drasticamente algumas de nossas suposições. O cenário base com
o qual trabalhamos é para a diminuição da oferta de -12% e a
redução da demanda de -10%. Os cenários apresentados abaixo
incluem a diminuição da oferta em -10%, -20% e -30%, enquanto a
demanda diminuiu -5%, -10% e -15%.

Também atribuímos probabilidade para que qualquer um desses
eventos ocorra, e calculamos o PWA (linha vermelha). Os resultados
são claramente exibidos no diagrama abaixo. Nosso cenário base
(barras) retorna o resultado de baixa, e a recente ação de preços
parece estar em linha com nossos cálculos. Não é um resultado
claro para o preço do gás se a oferta cair bruscamente. Nossos
testes de estresse mostram que uma queda menor na demanda
proporciona um impacto negativo mais forte no preço.

O PWA voltou a alinhar-se com o cenário base desde as últimas
atualizações devido à distribuição mais distorcida de probabilidades
nos diferentes cenários, por exemplo, maior probabilidade de forte
contração da demanda atribuída.

Perspectiva do mercado europeu de gás natural
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O desempenho passado não indica retornos futuros.

Perspectiva de mercado de GNL

Balanço Global de GNL O&D

Figura 1. Fonte: Marex Research Figura 2. Fonte: Marex Research

Agosto viu o primeiro mês do contrato JKM se aproximar da marca
de 70 dólares/mmbtu. Desde a atualização de julho, nosso modelo
de médio prazo aponta para déficit recorde de volumes elevados
para agosto. É certo que essa alta foi ainda mais agravada por
fluxos recordes de gás de tubulação baixa na Europa, já que no final
de agosto os fluxos para o oeste via NS1 chegaram a uma parada
completa, em razão de um vazamento de motor na estação
compressora de Portovaya.

À medida que entramos na temporada de inverno, a demanda pela
commodity deve permanecer elevada. A Figura 1 retrata o fluxo
agregado de gás das instalações de GNL no mercado premium da
commodity, a Europa, normalizada pelo DTRS (Declarado Total
Reference Send-out). Esse padrão histórico de consumo (linha
pontilhada vermelha) revela que a demanda deve aumentar
gradualmente antes de finalmente atingir o pico em novembro.
Supondo que o padrão sazonal se repita, o gás enviado das
instalações de GNL poderia ter uma média de 76% do DTRS em
novembro, ficando para 4315 GWh/d.

As coisas parecem mais otimistas no lado da oferta com setembro
em curso para ver 6,5 mtpa de capacidade de liquefação chegando
on-line. Em 6 de setembro, o vice-presidente executivo da Gazprom,
Vitaly Markelov, anunciou que a usina de GNL de Portovaya (1,5
mtpa) está se preparando para carregar sua carga inaugural. Os
trens calcasieu Pass 10-18 nos EUA (5.0 mtpa) também estão
programados para iniciar a produção durante o mês. Por outro lado,
surgiram relatos de que o Coral Sul da Eni em Moçambique (3,4
mtpa), também programado para entrar em operação em setembro,
enfrentou problemas técnicos que provavelmente atrasarão sua
data de serviço. A Eni não procedeu a nenhum anúncio oficial sobre
o assunto. Nos EUA, a operadora da usina de GNL freeport anunciou,
em 23 de agosto, uma remarcação da reabertura da fábrica do início
de outubro para o início/meados de novembro. A produção deve
chegar a 2 Bcf/dia até o final de novembro, enquanto a operação de
100% está prevista para ser retomada em março de 2023, uma vez
que a segunda doca da instalação seja restabelecida.

Nossa visão de médio prazo, exibida na Figura 2, não vê mudanças
significativas em relação ao lançamento de agosto. O balanço oferta
& demanda coloca volumes em déficit durante grande parte do
período previsto (+3 meses) com os primeiros sinais de superávit
apenas visível em dezembro. O cenário base de Oferta & Demanda,
mostrado pelas barras coloridas, considera o déficit de tubos-gás
causado por interrupções nos fluxos do NS1 desde junho, bem
como a reabertura atrasada da usina de GNL de Freeport

O rápido fluxo de GNL no mercado europeu (de acordo com nossos
dados, 60% de aumento de YtD versus 51% previsto y-o-y) levou o
armazenamento de gás no continente acima da marca de 80%,
originalmente estabelecida pela Comissão Europeia para 1º de
novembro. Essa continua sendo a principal razão por trás da
correção gradual do déficit de volumes observada no cenário base.
Além disso, apresentamos dois cenários de caso relativos aos
fluxos futuros através do NS1 durante o período previsto. Vale
ressaltar que os funcionários da Gazprom anunciaram que é
improvável que os fluxos sejam retomados até que o equipamento
defeituoso seja reparado pela Siemens, limitando as perspectivas de
um retorno iminente dos fluxos parciais vistos durante o verão.
Como sugere a Figura, a operação do gasoduto em níveis
subjugados (linha amarela) manterá o mercado sob forte pressão. A
trajetória geral, no entanto, permanece inalterada.
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O desempenho passado não indica retornos futuros.

Perspectiva do mercado europeu de emissões

Figura 1. Fonte: Marex Research Figura 2. Fonte: Marex Research

No mês passado, introduzimos essa nova adição à nossa
perspectiva mensal, nossa perspectiva de médio prazo para o
mercado de EUA (European Union Allowance). Devido ao formato que
o mercado EUA está projetado (com anúncios anuais para o número
total de créditos disponíveis, adições à reserva, datas e volumes de
leilões e prazos para relatórios de emissões verificados),
consideraremos nossa perspectiva de emissões anualmente. É
compreensível, neste caso, que as atualizações do lado da oferta
não sejam muito frequentes.

A perspectiva de oferta para o ano é composta por dados de leilões
e subsídios gratuitos. Os volumes do leilão são anunciados pela EEX
no início do ano. Este ano estão disponíveis créditos para mais de
400 milhões de toneladas de CO2 equivalente. Os subsídios
gratuitos são alocados (de forma desigual) em todos os setores,
com o objetivo de diminuir as emissões a cada ano. Desenvolvemos
três estimativas do volume de subsídios livres e, como resultado,
temos três Cenários para 2022 apresentados na Figura 2. No
primeiro método, utilizamos os volumes de emissões certificadas
no ano anterior, o segundo utiliza a tendência linear do conjunto de
dados histórico (2013-2020), e o terceiro utiliza a tendência para a
mudança nos últimos três anos.

A demanda, por outro lado, será discutida regularmente, uma vez
que captamos os volumes licitados nos leilões. Traduzimos isso em
uma estimativa dos volumes de emissões até agora e projetamos os
dados para o resto do ano.

Ao considerar o direcionamento da demanda que está por trás dos
preços de emissões até agora este ano, há várias considerações.
Uma delas é a drástica redução do gás russo no mercado europeu,
que naturalmente levou a preços mais altos de gás, o que pode
ajudar a puxar os preços do EUA em geral. Os clean dark spreads
mais atrativos também levaram a um aumento no consumo de
carvão, o que deu ao EUA um novo impulso. Além disso, não há livre
alocação para a produção de eletricidade (embora alguns Estados-
membros tenham permissão para alocar subsídios gratuitos para

incentivar a absorção de tecnologia moderna e mais verde), assim
encontramos uma demanda mais forte para EUAs.

A segunda consideração por trás do aumento da demanda é o
clima. A primeira metade do verão para a Europa foi dominada pela
alta pressão sobre o sul da Europa – elevando a demanda de
resfriamento em momentos de mercado de gás apertado. Mais
recentemente, células de alta pressão centradas no norte da Europa
exacerbaram secas na Espanha, França e Alemanha. Isso contribuiu
para a falta de energia renovável (uma vez que a alta pressão nesta
região também reduz a geração de energia eólica) impulsionando a
demanda por combustíveis fósseis.

Tudo isso está prestes a mudar. Nossa última perspectiva sub-
sazonal está apontando para um início mais ameno, mas mais
ventoso para o inverno. O resultado deve ser maior oferta de
geração de energia renovável e menor demanda por aquecimento. A
destruição da demanda industrial discutida anteriormente neste
documento também desempenha um papel importante na redução
global da demanda por EUAs.

Nosso modelo global de EUA quantitate nos permite identificar
grupos de drivers de preços e, assim, refinar ainda mais o processo
de modelagem das perspectivas – ver Figura 1. As considerações
macroeconômicas formaram +37% do preço dos EUA até muito
recentemente, mas sua participação agora caiu para 14%. Sem
surpresa, a demanda pela EUA atualmente forma quase metade
(47%) do preço, seguida pela Oferta em 31%.

Decomposição dos motoristas de preços da UE Balança O&D de Emissões Europeias
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O desempenho passado não indica retornos futuros.

Previsão do Tempo & Clima (Agricultura)

Figura 1. Fonte: Marex Research

O clima nos próximos meses desempenhará um papel vital para
muitas culturas em todo o mundo, desde o plantio de grãos na
América do Sul até a colheita de culturas nos EUA e Vietnã. Além
disso, a probabilidade de La Ninha continuar até o fim do ano
aumentou desde nossa perspectiva anterior. O Instituto
Internacional de Pesquisas Climáticas favorece a La Ninha que
persiste até novembro – janeiro com 60 a 70% de chance, tornando
este o terceiro ano consecutivo das condições de La Ninha. Com
isso em mente, apresentamos nossa perspectiva sazonal global
para outubro/novembro/dezembro (OND) a partir de nosso próprio
modelo sazonal.

A Figura 1 mostra nossa perspectiva de anomalias de chuva para
OND. Começando pela América do Sul, nossa perspectiva de chuva
aponta para condições mais úmidas sobre parte central do Brasil.
Isso inclui as regiões de grãos de Mato Grosso, onde um início
oportuno da estação chuvosa será importante para o plantio de soja
e milho. Também há previsão de sinal de chuva sobre as regiões de
café e açúcar em Goiás e Minas Gerais. Prevemos um sinal seco
sobre o Sul do Brasil, inclusive sobre o Rio Grande do Sul, que é um
menor produtor de grãos em relação a Mato Grosso. O sinal seco
sobre o sul do Brasil é típico das condições de La Ninha e é
consistente com o consenso de outras perspectivas sazonais (IRI,
C3S).

Sobre a América Central, as perspectivas apontam para um sinal
úmido sobre algumas regiões cafeeiras, incluindo sobre a Nicarágua
e a Costa Rica. As perspectivas de chuva sobre as principais regiões
agrícolas nos EUA não apontam para uma forte anomalia para os
próximos três meses. No entanto, nossa perspectiva de anomalia de
temperatura aponta para um sinal quente sobre o nordeste dos EUA
para outubro (Ver página 7 para mais detalhes).

Voltando nossa atenção para o Hemisfério Oriental, nossa
perspectiva de chuva prevê anomalias úmidas significativas sobre
as Filipinas e a Indonésia. Há também uma forte previsão de sinal
úmido sobre as Terras Altas Centrais no Vietnã, que está chegando
ao fim de sua estação chuvosa. A previsão sugere que pode ser um
fim úmido para a estação chuvosa e início da colheita do café em
novembro.

Anomalias pluviométricas: outubro/novembro/dezembro
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O desempenho passado não indica retornos futuros.

Perspectivas do Mercado de Trigo

Top: Rússia Exportações mensais de trigo; Fundo: 
Arbitragem de Importação de Trigo

Figura 1. Fonte: USDA, Marex Research Figura 2. Fonte: USDA, Marex Research

Nós já acompanhamos o progresso da safra de trigo da primavera
dos EUA com um foco de trigo de primavera hard red spring e as
condições climáticas no noroeste e planícies do norte. Discutimos o
tempo úmido no início da temporada que atrasou o plantio e o
desenvolvimento das culturas este ano. No entanto, de acordo com
o USDA, o clima quente pode ter ajudado o trigo da primavera
acelerando o desenvolvimento e a colheita das culturas.

A colheita do trigo de primavera Hard Red Winter está concluída e as
últimas estimativas para a produção de HRW, do USDA, estão em
576 milhões de bushels abaixo em 23% frente a 2021. Esta é uma
queda de 14 milhões de bushels desde que discutimos pela primeira
vez a produção de HRW no início de maio. Apesar disso, a produção
global de trigo nos EUA está prevista em 1,78 bilhão de bushels, um
aumento de 8% frente ao ano passado, em grande parte devido à
melhoria da produção de trigo da primavera este ano. Espera-se
também que a Rússia e o Canadá vejam o aumento da produção
frente ao ano passado, o suficiente para compensar as reduções de
outros grandes exportadores (Ucrânia, UE, Austrália).

Como estamos atualmente na mais importante temporada de
exportação do Mar Negro (agosto a outubro) queremos dar uma
olhada mais de perto nas exportações russas até agora este ano.
Após condições climáticas favoráveis, o USDA revisou a produção
russa em 9,5 milhões de toneladas em relação às estimativas de
julho de 91 milhões de toneladas, um recorde para a Rússia. Na
Figura 1, temos exibido exportações mensais russas de trigo em
2022 e comparamos com a média dos últimos 4 anos (linha
pontilhada vermelha). A área cinzenta representa os valores
máximos e mínimos correspondentes aos valores mensais do eixo
x, conforme registrado ao longo do período 2018-2021.

Podemos ver claramente a tendência sazonal das exportações de
trigo, com as exportações em seu maior patamar entre agosto e
outubro. Olhando para a Figura 1, vemos que, desde o início de 2022,
as exportações de trigo da Rússia estão abaixo da média dos
últimos 4 anos. Isso é mais notável nos três primeiros meses do ano
e mais recentemente em julho e agosto, apesar de um aumento na
produção este ano.

Consideramos a Arbitragem de Importação, exibida na Figura 1, que
mede a diferença entre os preços domésticos do trigo nas principais
regiões de importação (Med para trigo) e os preços do CIF
originários das principais regiões de exportação. Notamos que o arb
de importação do Mar Negro tem se mantido competitiva desde a
invasão e tornou-se cada vez mais atraente desde julho, no entanto,
as arbs sul-americanas, norte-americanas e francesas também se
tornaram cada vez mais competitivas após uma queda nas taxas de
frete no mercado internacional. Embora, dados recentes apontem
para um enfraquecimento nas arbitragens francesas e norte-
americanas (últimas semanas em agosto).

Nosso saldo global de O&D de trigo é exibido na Figura 2. O mais
interessante é que, com nossas últimas atualizações para 2022,
nosso saldo parece ligeiramente otimista. Nossa visão para 2023
permanece otimista, porém nosso sinal enfraqueceu em relação às
nossas perspectivas em agosto. As principais mudanças no nosso
balanço de 2023 refletem estimativas revisadas para cima para a
produção global de trigo este mês, particularmente à medida que a
produção para a Rússia e a Ucrânia para 2023 foram revisadas para
cima, mesmo com a guerra em curso.

Balanço Global de O&D de Trigo
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O desempenho passado não indica retornos futuros.

Perspectivas do Mercado de Milho

Figura 1. Fonte: USDA, Marex Research Figura 2. Fonte: USDA, Marex Research

Com as atualizações de setembro, o USDA revisou para baixo suas
estimativas globais de produção de milho para 2022/23 em 7
milhões de toneladas métricas, uma redução de 47,2 milhões de
toneladas métricas para este ano. Embora a produção tenha sido
revisada este mês para China, Ucrânia, Canadá e Moçambique, uma
redução na produção dos EUA em 10,5 milhões de toneladas mais
do que compensa esse aumento.

Observamos também uma diminuição na demanda por uso global e
estoques de milho. Globalmente, os grãos para 2022/23 estão
projetados para baixo em 3,5 milhões de toneladas este mês. Os
estoques finais são reduzidos, uma vez que a redução da produção
é maior do que a diminuição do uso. Diante dessas revisões,
consideramos nosso equilíbrio de oferta e demanda na Figura 2,
onde documentamos excepcional força de demanda desde 2020.
Um aperto crescente da oferta não parece estar pressionando o
preço ao passo que a força da demanda parece estar
enfraquecendo no quarto trimestre, sugerindo que os ganhos de
preços se tornarão difíceis.

Os EUA são os grandes responsáveis por conduzir as mudanças no
relatório WASDE de setembro. A produção de milho nos EUA
2022/23 está atualmente estimada em 13.944 milhões de bushels
em 415 milhões de bushels nas estimativas do mês passado. Esta
redução segue o tempo misto sobre os EUA até agosto. Enquanto
porções do sul dos EUA viram algumas boas chuvas em agosto
ajudando a aliviar as condições de seca, condições mais secas e
temperaturas acima do normal foram observadas sobre as planícies
centrais e o cinturão de milho ocidental, incluindo sobre Iowa, o
maior estado produtor. A última previsão de rendimento para Iowa é
de 200 bushels por acre, 5 bushels abaixo em relação às estimativas
de agosto.

Agora consideramos o uso de milho nos EUA. A redução das
estimativas de 2022/23 tanto para as exportações dos EUA quanto
para o uso de milho para produzir etanol contribuem para uma
redução global de 150 milhões de bushels para uso doméstico de
milho este mês em relação a agosto. Estima-se agora que o uso de
milho para etanol 2022/23 diminua ante ano anterior, mesmo após
revisões recentes para baixo para as estimativas de 2021/22 no uso
de milho. Na Figura 1, apresentamos a razão de uso de milho para
produção de etanol para milho na última década e comparamos
com o preço médio. Vemos que, apesar da queda no total de milho
para o uso de etanol neste ano, a razão é projetada para ver um
aumento de ante ao ano anterior neste mesmo período, em grande
parte devido a reduções significativas na produção. O preço do
milho parece ser parcialmente impulsionado pelo mercado de etanol
e pela relação entre o uso de milho no etanol e a produção na última
década. A demanda por etanol em combinação com uma oferta
mais apertada de milho pode aumentar a demanda por milho em
uma base anual.

Balanço Global de O&D de MilhoUso de milho para etanol/produção de milho (EUA)
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O desempenho passado não indica retornos futuros.

Perspectiva do mercado de Soja

Frente: Fornecimento de soja dos EUA; Fundo: 
Exportações mensais do Brasil, EUA, Argentina

Balanço Global de O&D de Soja

Figura 1. Fonte: Bloomberg, Marex Research Figura 2. Fonte: Bloomberg, Marex Research

Agora estamos em setembro, o clima do Brasil está de volta ao
nosso radar para a soja, com a temporada de plantio em breve. O
período chuvoso está à frente para alguns dos principais estados
centrais de soja, como Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás. É
importante que esses estados vejam um bom início da estação
chuvosa para aumentar os níveis de umidade do solo para os
plantios.

Na Figura 1, apresentamos nosso índice pluviométrico para Mato
Grosso, o maior estado produtor, que analisa as chuvas acumuladas
de 30 dias em relação à média de longo prazo. Quando o índice está
próximo ou acima de 0, isso indica um viés úmido (ou seja, as
condições são favoráveis para a cultura). A caixa vermelha mostra o
índice de chuvas da primeira metade da estação chuvosa do ano
passado e a caixa verde ilustra o índice de chuvas de setembro até
hoje, incluindo dados de previsão para a próxima semana (#38).

O início das chuvas nos estados centrais geralmente ocorre em
outubro. No ano passado, houve um início oportuno para a estação
chuvosa, e o índice ficou cada vez mais positivo entre outubro e
novembro, apesar das preocupações de um evento de La Ninha que
estava ligado a um atraso e baixas taxas de chuva em 2020. Durante
a temporada 2021/22, a influência da La Ninha foi sentida
principalmente mais ao sul do que em Mato Grosso, no Mato Grosso
do Sul e nas região Sul, onde a redução das chuvas resultou em uma
diminuição da produtividade.

Com as últimas perspectivas sazonais do NOAA e do IRI/CPC, a
probabilidade de um terceiro evento La Ninha continuar até
novembro-janeiro é de aproximadamente 60-70% com a
possibilidade de continuar até o início de 2023. As perspectivas para
outubro/novembro/dez do IRI/CPC apontam para condições mais
secas do que as normais que persistem em todo o Sul do Brasil.
Apresentamos na página 14 nossa última previsão sazonal interna
para outubro/novembro/dezembro, onde vemos uma previsão de
sinal de umidade sobre Mato Grosso. Olhando para cada mês
individualmente vemos que esse sinal é mais forte no mês de
dezembro. Portanto, Mato Grosso pode ver tempo mais úmido ao
longo de dezembro durante o pico da estação chuvosa.

Este mês, com as últimas atualizações, nosso saldo de O&D
permanece firmemente negativo para o 4º trimestre (Figura 2). De
fato, as perspectivas para o quarto trimestre de 22 parecem mais
negativas em relação ao mês passado, o que representa
crescimento constante da oferta e contração na demanda.

$700

$900

$1,100

$1,300

$1,500

$1,700

$1,900

-150,000

-100,000

-50,000

0

50,000

100,000

150,000

Feb-19 Sep-19 Apr-20 Nov-20 Jun-21 Jan-22 Aug-22

MT

S&D PRICE (rhs)

-150

-100

-50

0

50

100
1 9 17 25 33 41 49 4 12 20 28 36

2021



Mercados Globais de Commodities

www.marexsolutions.com 18

O desempenho passado não indica retornos futuros.

Perspectiva do Mercado de Açúcar

Topo: Índice de Impacto cambial; Fundo: Paridade 
brasileira de etanol vs Preço do Açúcar

Balanço Global de O&D de Açúcar

Figura 1. Fonte: Bloomberg, Marex Research Figura 2. Fonte: USDA, Marex Research

Nosso saldo geral acumulado de O&D permanece firmemente
negativo (Fig 2) e registramos uma desconexão entre o preço do
açúcar e o saldo da O&D a partir de 2021.

Começamos nossa discussão este mês abordando as recentes
condições macroeconômicas. Focamos nas flutuações da moeda e
no seu impacto no mercado global de açúcar. Na Figura 1, exibimos
nosso Índice de Impacto cambial. Este indicador compara dois
grupos de moedas de países diferentes. Um contendo exportadores-
chave como Brasil, Tailândia e Austrália e o outro contendo
importadores-chave como Indonésia, China e Bangladesh.

Se o spread entre os dois grupos cambiais aumentar, há maior poder
aquisitivo, ou seja, maior incentivo à compra e, portanto, maior
demanda por açúcar. Da mesma forma, o maior valor das moedas
exportadoras indica uma pressão mais fraca sobre os exportadores
para abastecer o mercado marítimo. Portanto, deduzimos que um
Índice de Impacto cambial mais elevado aplicaria uma pressão
ascendente sobre o preço do açúcar e vice-versa. Essa relação é
mais evidente quando se olha para a Figura 1, entre as semanas
#20-23 em 2022. Notamos uma divergência entre o preço do açúcar
e nosso Índice de Impacto cambial desde a semana #35.

Para explorar a desconexão, consideramos o fornecimento de
açúcar. Em primeiro lugar, analisamos um dos fatores mais
poderosos do nosso modelo que afeta o mercado global de açúcar
– a paridade do etanol brasileiro. Nosso Índice Brasileiro de
Paridade de Etanol (Fig 1) tem visto uma tendência geral de queda
desde o início do 2º trimestre. Após uma queda na paridade do
etanol desde a semana #31, observou-se um aumento recente na
paridade do etanol. Um aumento da paridade do etanol sugere que
há uma demanda mais forte das refinarias de etanol e, portanto,
menor oferta disponível no mercado spot de açúcar.

Agora voltamos nossa atenção para as condições climáticas nas
principais regiões em crescimento, para considerar a oferta global
de açúcar. Em nossa última atualização discutimos o progresso da
estação das monções na Índia, levantando a preocupação com o
clima sobre Uttar Pradesh, onde as chuvas totais desde o início da
estação das monções (junho) tem sido abaixo do normal. Nossa
perspectiva para os próximos 10 dias prevê condições mais úmidas
do que a média em uttar pradesh particularmente sobre as porções
orientais, fornecendo chuvas muito necessárias. Enquanto isso, no
Paquistão, as duas maiores províncias produtoras de cana-de-
açúcar Punjab e Sindh têm visto grandes excedentes pluviométricos
desde junho, resultando em áreas de inundações significativas. Em
agosto, as chuvas no Sindh foram acima da média em
aproximadamente 750%. Grande parte das chuvas observadas se
concentrou na segunda quinzena de agosto e os maiores totais
pluviométricos foram observados nas porções central e norte do
Sindh. Desde o final de agosto, o tempo mais seco voltou para Sindh
e Punjab, potencialmente permitindo que as águas das inundações
recuassem. As perspectivas para as próximas duas semanas
parecem permanecer secas sobre essas províncias. Desde nosso
último relatório mensal, as chuvas em toda a Europa
proporcionaram algum alívio após preocupações de secura sobre o
Reino Unido, França e Alemanha.
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O desempenho passado não indica retornos futuros.
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