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Desempenho passado não é indicativo de retornos futuros.

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

Nossas projeções para a atividade econômica global no
segundo semestre do ano permanecem negativas, pois o
atrito comercial, a pressão da cadeia de suprimentos e o
aumento do custo do empréstimo provavelmente terão seu
preço. A divergência nas políticas monetárias das
principais economias contribui para a formação das
tendências predominantes do mercado cambial. De longe, a
maior atração é aplicada pelas decisões de definição de
taxas do Fed dos EUA. A economia dos EUA está à frente
no ciclo de aperto monetário quando comparada a outras
grandes economias que define a tendência do valor do USD
no curto prazo. Os diferenciais de taxas de juros entre os

EUA e outras economias provavelmente diminuirão à
medida que o ciclo de aperto se acelera. O Índice de Força
dos Mercados de Commodities é calculado com a ajuda
dos sinais que se transportam de nossas 21 plataformas
analíticas de mercados de commodities divididas em 4
setores, ou seja, Agricultura, Petróleo & Petroquímicos,
Transporte e Metais Ferrosos. Quanto mais forte/mais
fraco o valor combinado desses sinais, mais
altista/baixista o espaço de investimento em commodities.
A contribuição de cada setor para a força do índice também
é exibida na Figura 2.
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Desempenho passado não é indicativo de 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

O crescimento econômico global atingiu o pico no terceiro
trimestre de 2021, e começou a desacelerar nos meses
seguintes – ver Fig. 1. Interrupções pandêmicas na Ásia,
atrito comercial, bem como pressão sobre as cadeias
globais de fornecimento que desacelera, interrompe e, em
última instância, diminui o comércio de matérias-primas,
semiacabados e fabricados, ou bens acabados
permanecem em nosso foco.

O impulso do crescimento do PIB global continua a
diminuir, o que está em descorrelacionado com o
desempenho recente dos preços das commodities.
Evidentemente, o rali de preços até agora não reconheceu a
desaceleração econômica em andamento e, de fato, a
acelera. Certos mercados de commodities têm sido muito
focados nas possíveis interrupções na oferta das
exportações russas, não prestando atenção suficiente à
deterioração da demanda. Essa tendência de
desaceleração também é visível nos dados de Utilização da
Capacidade de Economia Ampla – ver Fig. 2. A capacidade
em que a economia opera indica a chamada "lacuna de
produção", por exemplo, a parcela subutilizada da
economia. Quanto maior for essa lacuna, mais fracas são
as perspectivas econômicas, e menor será a demanda de

energia. A Ásia e os EUA têm um potencial mais forte para
uma recuperação devido à maior diferença de produção
quando comparada com a Europa. Este tem sido um tema
positivo para os preços dos principais mercados de
commodities até agora em 2022, pois essas duas regiões
são mais importantes para o preço quando ajustadas para
o consumo.

Nossas projeções para a atividade econômica global no
segundo semestre do ano e especialmente o 3º trimestre
permanecem negativas, pois o atrito comercial, a pressão
da cadeia de suprimentos e o aumento do custo do
empréstimo provavelmente terão seu preço. O estresse na
cadeia de suprimentos global não está mostrando sinais de
redução (ver Figura 3) mesmo que a atividade
manufatureira tenha se contraído, reduzindo teoricamente a
pressão sobre a entrega de mercadorias JIT (Just In Time).
Com o impacto negativo da guerra já em grande parte
precificado nos mercados, a fraqueza econômica estrutural
e auto-imposta na China é o motor mais importante no
curto e médio prazo. O recuo das restrições e o apoio do
governo central à economia terão impacto positivo nos
principais mercados de commodities.

Perspectiva macroeconômica 
(dados de baixa frequência)

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

Os dados fundamentais de alta frequência desempenham
um papel importante em nossa pesquisa e análise de
mercados de commodities. Os quatro índices proprietários
de alta frequência mais poderosos (frequência diária e
intradiária) desses dados são apresentados abaixo. Trata-
se de mobilidade populacional, bem como movimentos
aéreos, terrestres e marítimos.

Associamos a mobilidade populacional à atividade
econômica e, portanto, ao consumo de commodities. Não
deve ser surpreendente neste contexto que o primeiro
período de mobilidade restrita coincidiu com o colapso dos
preços das commodities, em particular os preços da
energia. A recuperação subsequente no 2º trimestre de
2021 foi forte, e os mercados reconheceram isso – veja
Figura 1.

Também levamos em conta os diferentes níveis de
mobilidade populacional em todo o mundo e a contribuição

dessas regiões para a formação geral de preços do setor
de commodities. A forte recuperação da mobilidade ano a
ano garantiu o choque positivo de demanda experimentado
pelos mercados no 1º trimestre de 2022.

A Ásia claramente se desacoplau com o resto do mundo
em termos de mobilidade na primeira fase da pandemia,
mas também é evidente que sua atividade econômica no
terceiro trimestre de 2022 provavelmente será suprimida
pelas restrições impostas na China.

Nossas outras métricas que representam importantes
tendências de consumo consistem nos elementos da
cadeia de suprimentos (mar, ar, tráfego terrestre). Os dados
são fracos e fora das altas recentes, o que é uma indicação
para desaceleração da ampla atividade econômica. Tal
desaceleração é particularmente visível nos dados de
tráfego terrestre exibidos na Figura 3 abaixo, que também
está ligada à erosão da demanda do usuário final a partir
dos altos preços dos combustíveis.

Mobilidade populacional global Índice de atividade do tráfego aéreo

Perspectiva macroeconômica 
(dados de al ta frequência)

Figura 1. Fonte: Google, Marex Research Figura 2. Fonte: Flightradar, Marex Research

Figura 3. Fonte: Bloomberg, Marex Research Figura 4. Fonte: AIS, Marex Research
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EURUSD AUDUSD

USD Index USD/CNY

A divergência nas políticas monetárias das principais
economias contribui para a formação das tendências
predominantes do mercado cambial. De longe, a maior
atração é aplicada pelas decisões de definição de taxas do
Fed dos EUA. A economia dos EUA está à frente no ciclo de
aperto monetário quando comparada a outras grandes
economias que define a tendência do valor do USD no curto
prazo – ver Figura 1. Os diferenciais de taxas de juros entre
os EUA e outras economias provavelmente diminuirão à
medida que o ciclo de aperto se acelera. Taxas de juros
mais altas nos EUA tendem a aumentar a demanda por
USD, que é compilada para o impulso para a aversão ao
risco nestes tempos geopolíticos turbulentos. O resultado
foi um avanço notável do USD (+15%) desde maio de 2021.
O mercado parece esperar desaceleração e mesmo a
reversão dessa tendência, já que a mediana das previsões
sugere USD mais fraco no 2H 2022 e início de 2023 – veja o
Índice USD exibido na Figura 1.

Os pares de moedas apresentados neste relatório são
relacionado ao USD contra yuan chinês (CNY), Euro (EUR) e
Dólar Australiano (AUD). Mostramos valor histórico/

passado, taxa spot atual, previsão mediana e mercado
avançado predominante. O consenso do mercado parece
ser que a CNY está desvalorizada e, portanto, deve apreciar.
Veja a diferença entre os valores de previsão e de mercado
futuro na Figura 2. O cenário oposto ocorre para as
relações EUR e AUD. Espera-se que o valor do EUR vs. USD
aumente gradualmente no 2H 2022 e início de 2023, à
medida que a política de aperto do BCE ganha velocidade.
A política monetária europeia é atualmente a variável mais
incerta em nosso modelo FX. Depende fortemente dos
resultados da guerra Ucrânia/Rússia, da reação dos
mercados energéticos e agrícolas ao atrito comercial e da
inflação posterior importada.

A moeda com maior potencial para apreciar é o AUD. A
mediana das previsões é de valorização de >9% até o 1º
trimestre de 23. O AUD é seguido pelo EUR com potencial
de upside de 6,3% e CNY com 2%. Medir a lacuna de
potencial de upside (UPG) entrega resultados muito
semelhantes. A UPG é a diferença entre os valores
previstos e de avanço de mercado que são +9,2%, 3,5% e
2,7% para AUD, UE e CNY, respectivamente.

Perspectiva de mercados FX

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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Gás Natural da UE (TTF) Milho

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

Soja Açúcar
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Nossa Análise de Fluxo de Dinheiro (MFA) é baseada nos
relatórios de Compromisso dos Traders (COT) publicados
pela CFTC. Utilizamos as categorias de relatório COT (Swap
Dealers, Managed Money, Commercial Interest e outros), e
calculamos o posicionamento total do mercado long, short
e net. A exposição total long e short é exibida no eixo
esquerdo y dos diagramas, enquanto a exposição líquida é
encontrada no eixo RHS y. Os dados de posicionamento de
mercado de algumas categorias representam melhor a
postura geral do mercado. Por exemplo, a categoria
acompanhada de perto é a exposição do grupo Managed
Money. Utilizando os dados e a metodologia acima,
concluímos que os mercados agrícolas que fazem parte

deste MFA continuam a ser líquidos por muito tempo. O
mercado de milho é uma importante exceção, pois sua
posição Long de mercado contraiu marginalmente nos
últimos meses. 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 tem sido
consistentemente líquido por mais de um ano, enquanto o
petróleo bruto e o gás europeu apresentam a tendência
oposta. A exposição long/short TTF é única, pois é
calculada com a ajuda de dados proprietários. Essas
informações de microestrutura de mercado não estão
disponíveis em nenhum outro lugar, e demonstram que o
mercado de TTF é estruturalmente curto.

Anál ise do Fluxo de Dinheiro

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

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

Figura 5. Fonte: Bloomberg, Marex Research Figura 6. Fonte: Bloomberg, Marex Research
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Com relação à nossa última atualização mensal, a previsão
de junho-julho-agosto para anomalias SST no Pacífico
central/oriental está apontando para condições gerais
neutras. O dipolo do Oceano Índico (IOD) ainda é previsto
para ser neutro. Portanto, não se espera que as SSTs sobre
o Oceano Índico desempenhem um papel de liderança no
padrão de chuvas sobre esta e as regiões continentais
circundantes.

A previsão de probabilidade de longo prazo da Oscilação
Sul do El Niño (ENSO, gráfico superior esquerdo da barra)
está sugerindo condições neutras para os próximos dois ou
três meses.

A partir de julho, no entanto, o El Niño – a fase positiva da
ENSO – deverá se tornar um cenário cada vez mais
provável, que permanece em linha com nossa última
atualização mensal.

Focando primeiro no Hemisfério Ocidental, uma anomalia
de temperatura quente está prevista para o norte do Alasca
e Canadá. Temperaturas ligeiramente mais frias são
previstas para o norte da Argentina e sul do Brasil. Nossas

perspectivas de anomalias pluviométricas para o
Hemisfério Ocidental também sugerem um regime
ligeiramente mais úmido para a Bacia Amazônica do norte.

No Hemisfério Oriental, nosso modelo prevê um sinal frio
para o sul da Europa/Mediterrâneo, nordeste da Sibéria,
Mongólia, enquanto o oeste da Rússia e as Ilhas Kuril
experimentarão condições climáticas mais quentes. As
anomalias positivas de chuva mais notáveis estão previstas
para o extremo leste da Indonésia e das Filipinas. Para esta
atualização, não se espera que nenhuma área continental
experimente uma condição notavelmente mais seca com
base nos dados mais recentes disponíveis.

Previsão do Tempo & Cl ima

Figura 1. Fonte: Marex Research
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O mês de abril, em geral, teve temperaturas médias
ligeiramente acima da média para a Europa Ocidental,
enquanto o leste europeu foi geralmente associado com
temperaturas abaixo da média. Isso continuou até as duas
primeiras semanas de maio. Considerando os próximos 15
dias da nossa previsão, mostrada abaixo, essa tendência
pode continuar durante o resto do mês.

Atualmente vemos temperaturas acima da média em toda a
Europa continental, devido à alta pressão sobre a Europa
Ocidental e Central. No entanto, para aqueles no leste
europeu, espera-se que as anomalias de temperatura sejam
mais fracas e se movam abaixo da média mais tarde na
previsão devido à baixa pressão que avança do leste (mais
dominante nos dias seis a dez). Continuando a olhar para
nossa previsão de um a cinco dias, vemos condições de
vento decentes sobre a Irlanda e o Reino Unido devido à
baixa pressão localizada no Atlântico Norte. Atualmente, as
condições de vento fracos dominam o Mar do Norte,
embora isso se fortaleça.

O tempo no último mês para os EUA tem sido bastante
emocionante com uma série de tempestades em todo o
país, algumas das quais levaram à formação de tornados
nas planícies do sul. Tornados podem ser severos, destruir
casas, quebrar linhas de energia e árvores, sobre-virar
veículos, e até mesmo causar fatalidades. Devido à
natureza divisiva dos centros de gás e eletricidade dos EUA,
eventos como esses normalmente afetam o hub regional
(quando severo o suficiente). Aqui na Marex, nossa
pesquisa e análise de energia dos EUA atualmente se

concentra nos contratos de gás e eletricidade da PJM da
Henry Hub. Como os preços de Henry Hub são
impulsionados pela oferta e demanda nacionais, não é
sempre que os tornados em si são capazes de interromper
esses equilíbrios, especialmente porque eles tendem a
ocorrer em áreas menos populosas. No entanto, as super
células das quais os tornados mais destrutivos se formam
podem trazer outras condições climáticas severas que
podem aumentar a demanda.

Embora mais tempestades e tornados potenciais sejam
prováveis, pois estamos entrando no pico da estação
(maio/junho) para as planícies do sul, consideramos a
previsão nacional de 15 dias abaixo da média. Nos
primeiros 5 dias vemos uma profunda baixa pressão sobre
o oeste/centro-oeste, provavelmente dirigindo em
condições úmidas e mais frias do que a média nessas
regiões e trazendo condições instáveis para a costa
nordeste à medida que os sistemas se dirigem para leste.

No entanto, em nossa previsão de seis a dez dias, vemos
uma alta pressão se fortalecendo sobre o litoral nordestino,
trazendo condições mais secas e quentes do que o normal
para a região, que deve permanecer em nossa perspectiva
de 11 a 15 dias. Embora as condições de inverno tenham
sido desenhadas para o período atual da primavera, a nova
preocupação provavelmente será se haverá um longo verão
quente, e como isso pode afetar o armazenamento de gás,
já que a temporada de reabastecimento até agora tem sido
desanimadora.

Previsão do Tempo & Cl ima (Energia)

EUROPA: 17 de maio de 2022 N. AMERICA: 17 de maio de 2022

Figura 1. Fonte: Marex Research
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Prever o mercado de petróleo bruto nunca foi uma tarefa
fácil, pois muitas vezes no passado os preços se
desconectaram de sua estrutura fundamental devido à
manipulação de cartéis (intervenções da OPEP),
interferência política (tweets de Trump) ou eventos
geopolíticos (explosões de conflitos armados em áreas
sensíveis para extração e transporte de petróleo bruto). O
que torna o esforço de previsão deste ano ainda mais difícil
é o aumento acentuado da volatilidade tanto da oferta
quanto da demanda de petróleo bruto.

Na realidade, a oferta não se tornou mais volátil em 2022,
mas a percepção do mercado para a oferta futura o fez. A
guerra na Ucrânia desencadeou uma reação em cadeia de
eventos, qualquer um dos quais com o potencial de alterar
o fornecimento constante de petróleo bruto russo. A
preocupação inicial era que Putin, da Rússia, usasse
petróleo bruto, petroquímicos e gás natural como arma
para ameaçar países europeus fortemente dependentes da
energia. No entanto, as exportações continuaram fluindo
para que os cálculos de mercado mudassem para os danos
incorridos pelo processo de auto-sanção da energia russa.
Além disso, o mercado de petróleo bruto está começando a
perceber que os outros grandes produtores, ou seja, os
membros da OPEP e os EUA têm capacidade limitada (no
caso dos EUA) ou ainda mais limitado desejo (no caso da
OPEP) de aumentar a oferta e combater o aumento dos
preços. Os dados exibidos na Figura 1 abaixo demonstram
claramente este último ponto. Nosso modelo de utilização
da capacidade de extração de petróleo bruto globalmente
revela que nem a capacidade de extração global da OPEP
não está funcionando atualmente nos níveis pré-pandemia.
Em outras palavras, há uma capacidade de reposição
significativa que não está sendo implantada. O mais
recente aumento de cerca de 400 mil bpd da OPEP só vem
para confirmar esta afirmação.

Por outro lado, a demanda que em anos anteriores era em
grande parte estável, portanto previsível, apresentou

significativamente acima da volatilidade média de longo
prazo. Uma das razões para isso é a demanda
artificialmente suprimida durante os bloqueios em 2020/21,
que voltaram após as restrições serem abandonadas na
maioria dos países que importam petróleo. Outro fator de
volatilidade é a política chinesa de zero-covid, que está
suprimindo a demanda no maior consumidor por muito
mais tempo do que o previsto inicialmente nos modelos de
S&D. Em outras palavras, hoje lidamos com não um lado
tradicionalmente volátil da equação de previsão (oferta),
mas dois (oferta & demanda). Isso explica as amplas faixas
de probabilidade fornecidas pelo nosso saldo proprietário
de S&D que é apresentado na Fig. 2.

Também continuamos preocupados com o transporte
negativo que não oferece incentivo para acumular estoque.
O resultado é um mercado spot apertado com pouca
capacidade de absorver oferta negativa de curto prazo ou
choques positivos de demanda. Essa preocupação se
materializou com a invasão da Ucrânia.

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 base
em 2022 foi para crescimento da demanda de 1,6% e
crescimento da oferta de 1,15%. O modelo também testou
outros resultados. Por exemplo, testamos para diferentes
volumes de lançamentos de SPR como parte do total global
de SPR. Também foram testados vários choques positivos
(+3%) e negativos (-5%), além de choques de oferta. Cada
desenvolvimento atrai um resultado probabilístico que nos
permite calcular e exibir a Previsão de Média Ponderada
Probabilística (PWA).

Perspectiva do mercado de petróleo bruto

Utilização da capacidade de extração

Balanço global de S&D de Petróleo Bruto

Figura 1. Fonte: Marex Research Figura 2. Fonte: Bloomberg, Marex Research
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Nos últimos meses, os preços de Henry Hub continuaram a
subir. Este avanço impressionante tem sido, em parte,
impulsionado pelo aparecimento regular de tempestades
em todo o país e, em parte, pela forte demanda de
exportação.

Para acessar e prever o papel do elemento climático no
processo de formação de preços, analisamos a chegada
desses sistemas ao litoral do Nordeste devido à grande
população, trazendo temperaturas abaixo da média e
impulsionando a demanda. Tais desenvolvimentos, em
última análise, mantiveram as injeções de armazenamento
fracas. Do jeito que está, o último anúncio de
armazenamento do EIA para a semana que terminou em 29
de abril tem armazenamento total como 1567 Bcf, 16,3%
abaixo da média de 5 anos para os 48 mais baixos. O ciclo
de armazenamento de longo prazo (LT) é exibido na Figura
1 (linha azul) onde também traçamos a tendência de
armazenamento para 2022 (linha vermelha). Está claro
pelos dados que a tendência ano a ano tem sido mais
fraca.

Usando nosso modelo de médio prazo, podemos entender
como o ambiente atual de mercado do Henry Hub pode
evoluir. Em primeiro lugar, consideramos o lado da
demanda. A demanda doméstica do usuário final é,
naturalmente, em grande parte impulsionada pelo clima.
Nossa última visão é que as temperaturas em todo os EUA
comecem a aquecer, com nossas perspectivas de
maio/junho/julho, em grande parte, todas concordando
com a alta pressão dominante e temperaturas acima da
média, especialmente no sudoeste. Também vemos
temperaturas normais acima da média para o litoral

nordestino durante este período. Se essa previsão verificar,
esperamos que a demanda durante todo o verão seja acima
da média. A demanda industrial é uma função do
desempenho da economia mais ampla dos EUA. Aqui,
esperamos uma desaceleração econômica projetada e há
muito atrasada que provavelmente reduzirá a demanda no
médio prazo.

Em termos de demanda de exportação, é sabido que a
divergência da Europa em relação ao gás russo
impulsionará o aumento da demanda de GNL, globalmente.
No entanto, esse impacto manterá a pressão sobre as
exportações de GNL dos EUA que têm sido próximas, se
não em, capacidade total durante grande parte de 2022.
Considerando o clima geopolítico atual, é improvável que
isso pare. Espera-se que o aperto para as exportações de
GNL dos EUA seja mantido até setembro de 2022, quando 9
trens adicionais em Calcasieu Pass devem entrar em
operação com capacidade máxima de liquefação de 0,79
Bcf/d. Nesse ponto, podemos ver o aperto no
abastecimento doméstico se a produção de gás não for
aumentada para refletir isso. No momento atual, não há
indícios de que isso possa acontecer e, embora a oferta de
gás aumente, o volume (110,89 Bcf/d em 22 de maio contra
112,24 BCF/d em 22 de setembro) é mínimo.

No geral, é claro que nossa perspectiva, com base nos
dados disponíveis atuais, é um indicativo de oferta
apertada no médio prazo. No entanto, se vermos
temperaturas mais próximas da média, em vez de acima da
média, e a economia desacelerar mais abruptamente do
que o planejado, isso pode diminuir a pressão sobre a
oferta doméstica.

Perspectiva do mercado de gás natural  dos EUA

Anomalia de armazenamento de gás dos EUA Balanço de S&D de Gás Natural dos EUA

Figura 1. Fonte: EIA, Marex Research Figura 2. Fonte: EIA, Marex Research
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Participação do fluxo de GNL Balança Europeia de S&D de Gás Natural
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O mercado europeu de gás natural continua sendo refém da
Rússia de Putin.

Ao longo do último mês, o reabastecimento ocorreu a taxas
notavelmente acima da média para esta época do ano, que
está começando a compensar a baixa de vários anos dos
níveis de estoque observados no 1º trimestre de 22. A
capacidade de armazenamento europeia está atualmente
em 37% e aumentando.

As importações de gás russo permanecem relativamente
estáveis e não foi o que o mercado tentou precificar nas
primeiras horas e dias da invasão. Naquela época, a
preocupação número 1 era que a Rússia parasse o fluxo de
gás em direção à Europa. Tal cenário sempre foi altamente
improvável, mas como também chamamos de
possibilidade de invasão russa em larga escala da Ucrânia,
desta vez preferimos ser mais cautelosos em nossa
posição sobre o que é provável ou não quando se trata de
ações russas.

Uma vez que o tratamento para a interrupção do fluxo de
importação de gasodutos se dissipou (por enquanto), a
atenção do mercado se voltou para o impacto da auto-
sanção que poderia ser quase igualmente um
desenvolvimento de alta de preços. As importações de GNL
aumentaram rapidamente e a participação do GNL do gás
natural total e das importações russas de gás aumentou
drasticamente – veja os dados da Figura 1 abaixo.

Por outro lado, a demanda por gás natural tem
permanecido relativamente fraca nos últimos meses, o que
foi acentuado por uma redução modesta, mas notável, na
demanda de aquecimento devido às condições de alta

pressão que residem sobre a maior parte do centro-norte e
da Nova Europa durante o mesmo período. Este padrão
sinóptico em larga escala reverteu de uma anomalia
transitória de baixa pressão há duas semanas para uma
anomalia de alta pressão localizada sobre a Europa
Sudeste e, progressivamente sobre o norte da Europa.
Embora fraco em amplitude e pequeno em escala espacial,
este sistema de alta pressão trará ar ligeiramente mais
ameno para a região contribuindo para uma ligeira redução
da demanda.

O choque negativo induzido pelo conflito Rússia-Ucrânia e o
subsequente atrito comercial são claramente visíveis nos
dados macro europeus. Tais condições econômicas
adversas, sem dúvida, influenciarão a demanda,
especialmente a demanda industrial, e em tempos de oferta
estável, mesmo crescente, também no preço.

O resultado dos desenvolvimentos e premissas acima para
oferta e demanda em 2022 é apresentado com a ajuda do
equilíbrio do mercado europeu de gás natural S&D na Figura
2. O cenário base com o qual trabalhamos é para o
aumento da oferta de ano-a-ano de 0,95% e a redução da
demanda de 1,91%. Há vários cenários que se originam
dessa suposição de caso base, pois a oferta tem potencial
para contrair fortemente (a Rússia agindo unilateralmente),
o que vai superar a destruição da demanda em nosso
cenário base. Também é plausível supor que os contratos
de demanda em mais de 2% como alternativas de
musculação, e os preços altos continuam a suprimir a
demanda do usuário final. Vamos propor e discutir os
principais cenários de alta e baixa em nossa próxima nota
de pesquisa.

Perspectiva do mercado europeu de gás natural

Figura 1. Fonte: Bloomberg, Marex Research Figura 2. Fonte: Bloomberg, Marex Research
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Perspectiva de mercado de GNL

Adições de liquefação vegetal Balanço Global de GNL S&D
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No final de 2021, a Europa se transformou no mercado
premium de GNL spot, à medida que a demanda no
Extremo Oriente caiu, enquanto a incerteza sobre os fluxos
constantes de gás de tubulação da Rússia se traduziu em
aumento do apetite na Europa. Com essa tendência
persistindo em 2022, a Europa testemunhou um aumento
de 69% nas importações de GNL durante o primeiro
trimestre de 2022. Isso foi equilibrado por uma queda de
7% nas importações de JKTC no mesmo período, liderada
principalmente pela China em -12% ano a no e japão em -
11% ano a ano.

Espera-se que a demanda por GNL permaneça forte ao
longo de 2022, com a AIE prevendo um aumento de 5% no
comércio global. Prevê-se que a Europa continue sendo o
mercado premium, com a agência sugerindo um
crescimento anual de 25% nas importações da região. A
Ásia também deverá ter um crescimento positivo, mas
consideravelmente mais modesto, impulsionado pela China
(5,7%) e índia (5,2%), com o resto do continente com um
crescimento médio de 2%. Para equilibrar o crescimento
acima, espera-se crescimento negativo em áreas sensíveis
aos preços na América Central e do Sul.

A produção de GNL é ditada pela utilização da capacidade
das plantas existentes no curto prazo e pelas adições de
liquefação a longo prazo. A demanda elevada tem
encorajado altas taxas de utilização entre os principais
exportadores, incluindo os EUA, o Catar, a Austrália e até
mesmo a Rússia, excedendo a capacidade nominal em
alguns casos. Como os preços permanecem elevados, é
provável que este seja o caso para o resto do ano.

Em 2021, as adições de liquefação foram monopolizadas
pelos EUA. O início de 2021 marcou o lançamento de 2
plantas, o Corpus Christi Train 3 em fevereiro e o Sabine
Pass T6 em março, cada uma com capacidade nominal de
4,5 Mtpa.

Quanto a 2022, a capacidade adicional é projetada para
totalizar 16,9 Mtpa. Mais uma vez a parte do leão pertence
aos EUA, já que em março de 2022, a Venture Global LNG
anunciou a saída do comissionamento de carga dos trens
calcasieu Pass 1-9 (com uma capacidade total nominal de
5.0 Mtpa). Os trens calcasieu pass 10-18 (5.0 Mtpa) estão
programados para entrar em operação durante setembro,
elevando a capacidade do país para 87 Mtpa, igual à do até
então maior exportador da commodity, a Austrália.
Moçambique deve lançar sua primeira usina de liquefação
sob a forma de Coral Sul FLNG (3.4 Mtpa) durante o
segundo semestre de 2022. Finalmente, 2022
provavelmente verá o lançamento do terminal de GNL de
Portovaya na costa do Mar Báltico. O projeto ,
originalmente planejado para 2019, adicionará 1,5 Mtpa à
capacidade de liquefação da Rússia.

Nossa visão de mercado de curto prazo, apresentada na
Figura 2, sugere que, à medida que a incerteza sobre a
oferta de gás persiste e com a maioria das adições de
liquefação esperadas para o final do ano, o aumento do
apetite pela commodity continua a se acumular.
Atualmente, o mercado pode depender apenas de uma
utilização elevada para alguma facilidade.

Figura 1. Fonte: Marex Research Figura 2. Fonte: Marex Research
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Previsão do Tempo & Cl ima (Agricultura)

Os próximos meses são importantes para muitas culturas
em todo o mundo. Notavelmente, o plantio de milho e soja
nos EUA está bem em andamento, embora o plantio tenha
sido adiado devido ao tempo úmido e ventoso.
Apresentamos nossa perspectiva meteorológica sazonal
global de nosso modelo climático proprietário com foco
nas perspectivas de julho.

A previsão de probabilidade de longo prazo sugere
condições neutras de ENSO para os próximos dois ou três
meses. A partir de julho, prevê-se que o El Nino seja o
cenário mais provável, o que concorda com nossa última
atualização e a orientação operacional mais atual do NWS.

Na Figura 1 apresentamos nossa perspectiva de anomalia
de temperatura para julho. Focando primeiro no Hemisfério
Ocidental, uma anomalia de temperatura quente é prevista
para o noroeste e centro dos EUA, incluindo sobre as
regiões de milho e soja no norte das Planícies (Dakota do
Norte e do Sul e Nebraska).

Na América do Sul, prevê-se um sinal de frio fraco em todo
o Centro-Sul do Brasil, sugerindo que as principais regiões
de café e cana-de-açúcar podem ver temperaturas
ligeiramente abaixo do normal para a época do ano em

julho. Nossa previsão de chuva para as regiões centrais do
Brasil de cana e café não aponta para nenhum viés
significativo de chuva ou seca. Uma anomalia úmida está
prevista em todo o norte do Brasil, enquanto uma fraca
chuva está prevista para o sul do Brasil, incluindo o Rio
Grande do Sul.

No Hemisfério Oriental, nosso modelo prevê um sinal frio
para o sudoeste da Europa em julho. Um sinal úmido é
previsto para a península sul da Índia sugerindo que as
chuvas podem ser acima da média para a época do ano. As
anomalias positivas de chuva mais significativas estão
previstas para as Filipinas e a Indonésia.

Figura 1. Fonte: Marex Research
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Perspectivas do Mercado de Mi lho

Oferta Global de Milho vs. Demanda Balanço Global de S&D de Milho
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O mercado global de milho físico spot permanece
relativamente apertado, mas o mercado futuro vem
precificando um equilíbrio ainda mais apertado há meses.
O clima e as tensões geopolíticas no fornecimento
continuam sendo os dois principais fatores.

O clima continua sendo um foco, pois dois dos grandes
produtores de milho, os EUA e o Brasil, enfrentam
condições climáticas diferentes, mas desfavoráveis.
Começamos com os EUA onde temperaturas
anômalamente frias e condições úmidas atrasaram o
plantio de milho. As condições da última semana foram
mais favoráveis ao plantio. De acordo com o último
relatório de progresso da safra do USDA, a partir de 15 de
maio, 48% do milho dos EUA foi plantado em 18 estados,
em comparação com 67%, a média de cinco anos. Uma
história semelhante está se desenrolando para a soja, pois
apenas 30% do plantio está completo em comparação com
39% nesta época do ano passado – veja análise de soja na
próxima página para mais detalhes). Nas Planícies do Sul,
as condições têm sido mais favoráveis para o trabalho de
campo, permitindo que 95% do milho seja plantado na
Carolina do Norte.

Agora voltamos nossas atenções para as preocupações
crescentes para a safra de milho Safrinha, pois as
condições secas persistem na Central do Brasil, apesar de
um excelente início da temporada de plantio que estava à
frente da média de cinco anos em Mato Grosso. Nos
últimos 30 dias, grande parte de Mato Grosso recebeu
chuvas abaixo da média (anomalia -30 a -90 mm) e isso
tem impacto nas condições de umidade do solo. Baixos
níveis de umidade do solo foram registrados no centro e sul

de Mato Grosso nos últimos 30 dias.

As perspectivas para as próximas duas semanas não
parecem melhorar as condições de umidade do solo, pois a
maioria das regiões são previstas com menos de 10 mm de
chuva. Enquanto breves períodos de déficits podem ser
feitos para as próximas duas semanas, parece aumentar a
pressão para o progresso do milho Safrinha à medida que
avançamos para a estação seca no Brasil.

Independentemente dessas questões relacionadas ao clima
que se desenvolveram tanto nos EUA quanto no Brasil, os
últimos dados de rendimentos que temos em mãos
sugerem que a oferta por si só não será capaz de sustentar
os preços atuais por mais tempo.

Documentamos a excepcional força de demanda em todas
as nossas publicações a partir de 2020 e o mercado reagiu
nesse ponto – ver Figura 2. Os dados do 1S 2022
continuam sugerindo a continuidade da força da demanda,
embora o aumento da demanda tenha desacelerado nos
últimos meses. O milho, assim como outras commodities
dependentes de conflitos Ucrânia-Rússia, foi impactado
pela suposição de que as exportações dessas duas origens
serão menores. O resultado é o preço superinflado devido à
percepção de redução futura da oferta, não
realizada/redução atual. Em outras palavras, o mercado é
apertado, mas não é tão apertado quanto sugerido pelo
preço.

Figura 1. Fonte: USDA, Marex Research Figura 2. Fonte: USDA, Marex Research
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Perspectiva do mercado de soja

Soja global implícita demanda a jusante Balanço Global de S&D de Soja
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Apesar das condições climáticas favoráveis no centro e
norte do Brasil, as condições secas no sul contribuíram
para que o USDA reduzisse sua oferta projetada de soja
brasileira de 134 milhões de toneladas em fevereiro para
127 milhões de toneladas em março. As projeções também
foram reduzidas para Argentina e Paraguai. Essa redução
na oferta de soja tem apoiado a mobilização dos preços
globais da soja.

Nosso foco mudou aos EUA à medida que o plantio de
culturas de soja e milho está bem em andamento. Em
março, o USDA publicou seu relatório prospectivo de
plantio que estimou que a área de soja nos EUA será de 91
milhões de acres, o que é um aumento de 4% em relação ao
ano passado. Para comparação, 89,5 milhões de hectares
são projetados para o milho, uma redução de 4% em
relação ao ano passado. Parece ser um ano recorde para a
soja nos EUA, embora ainda seja no início da temporada de
primavera e essas coisas possam mudar. O plantio para
culturas de soja e milho começa em abril e maio, por isso
queremos olhar para as condições ambientais e de
umidade do solo nos EUA para ver se estes são ideais para
o plantio. Regiões do Centro-Oeste inferior, incluindo Illinois
e Missouri (dois dos maiores estados de soja) registraram
algumas áreas de condições normais a altas de umidade
do solo durante abril e muitos dos principais estados de
soja do Centro-Oeste registraram chuvas acima da média.
Illinois e Missouri registraram entre 60 e 120 mm de
precipitação total nos últimos 30 dias. No entanto, há
regiões de soja que viram baixas condições de umidade do
solo no último mês, particularmente nas regiões ocidentais
da Dakota do Sul. Tanto a Dakota do Norte quanto a Dakota
do Sul registraram taxas de chuva ligeiramente abaixo da

climatologia nos últimos 30 dias, pois ambos os estados
receberam menos de 60 mm de chuva total.

As perspectivas para maio/junho do modelo multi-conjunto
C3S apontam para as condições mais secas do que a
média sobre Dakota do Sul. Isso é associado à
possibilidade de temperaturas mais quentes do que a
média nas Planícies e no Centro-Oeste.

Continuamos documentando a excepcional força de
demanda – ver Figura 1. Este forte choque positivo de
demanda continua sendo o principal contribuinte para o rali
dos preços da soja em curso. Vemos a demanda
particularmente firme e consistente a jusante ao longo da
cadeia de suprimentos que, ao contrário do aumento
ocasional da demanda midstream no passado, é uma
indicação para um mercado fundamentalmente forte.

A oferta de soja no mercado marítimo global aumentou no
3º trimestre de 2021, o que teve um impacto preocupante
no preço. Os dados mais recentes em nosso modelo
indicam que a oferta está novamente em declínio, o que
está apoiando o rali de preços – veja o Balanço S&D na
Figura 2. As projeções reduzidas para a oferta americana,
dadas as más condições climáticas, continuam a apoiar o
argumento a favor de uma maior força nos preços.

Dito isto, é improvável que esse aperto de oferta de curto a
médio prazo dure, pois o rendimento projetado permanece
acima da tendência do ano passado e nosso saldo de S&D
de caso base é para choque negativo em 2S 2022 – veja as
projeções na Figura 2.

Figura 1. Fonte: Bloomberg, Marex Research Figura 2. Fonte: Bloomberg, Marex Research
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Perspectiva do Mercado de Açúcar

Paridade brasileira de etanol vs. Preço do açúcar Balanço Global de S&D de Açúcar
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O mercado global de açúcar continua bem abastecido. A
produção ano a ano deve cair 2,82% enquanto a demanda é
vista em alta de 2,02%, mas o carry over do aumento da
oferta em períodos anteriores é tão alto, que o saldo geral
acumulado de S&D permanece firmemente negativo.

O preço do açúcar no mercado internacional tem
acompanhado em grande parte as condições de oferta e
demanda vigentes até o início de 2021. A desconexão
desde o início do ano passado vale a pena ter análise e
monitoramento porque aconteceu no momento em que a
importância da Oferta para a formação de preços no
mercado de açúcar caiu acentuadamente de 34% para 23%.
Ao mesmo tempo, o impacto combinado da demanda e do
ambiente macroeconômico sobre o preço aumentou de
74% para 78%.

Um dos fatores mais poderosos em nosso modelo que
afeta o mercado global de açúcar continua sendo a
paridade do etanol brasileiro – veja a Figura 1 abaixo. Sabe-
se que a paridade, juntamente com o ciclo de estoque,
atuam como o mecanismo de equilíbrio entre oferta e
demanda (maior paridade -> maior demanda por açúcar das
refinarias de etanol -> menor oferta disponível no mercado
spot de açúcar). A dependência da paridade nos preços
globais (e locais brasileiros) define sua tendência de médio
e longo prazo. A tendência desde o início de 2021 criou
forte força de atração de demanda, o que pelo menos
explica parcialmente a desconexão discutida acima.
Nossas previsões de preços de energia estão ficando
menos otimistas para o 2 semestre de 2022 em
comparação com 1-2 meses antes, o que também terá
implicações para a paridade.

Em seguida, nossa atenção se volta para as condições
climáticas nas principais regiões de cultivo de açúcar.
Baixas taxas de chuva estão previstas em todas as regiões
de cana do Centro-Sul do Brasil nos próximos 10 dias. As
regiões de cana no sudoeste de São Paulo e no norte do
Paraná podem ver chuvas de até 10 mm nos 6-10 dias. A
previsão é de que as temperaturas diminuam entre os dias
17 e 19 de maio, à medida que uma massa de ar frio do sul
avança para o norte sobre a CS Brasil. Espera-se que as
temperaturas fiquem bem abaixo do normal para a época
do ano.

Chuvas abaixo do normal foram registradas em todo o
cinturão europeu de beterraba nos últimos 30 dias. Os
maiores déficits pluviométricos foram registrados no norte
da França, Bélgica, Luxemburgo, Holanda e noroeste da
Alemanha (anomalias entre -2 e -3 mm/dia) e os níveis de
umidade do solo reduziram como resultado. Nos próximos
5 dias, são previstos totais de chuva superiores a 12 mm
em todo o norte da Europa. Chuvas mais fortes são
esperadas no norte da Alemanha com chuvas entre 15 e 20
mm previstas. Condições mais secas são previstas nas
perspectivas de 6 a 10 dias para as regiões de beterraba
(chuvas de até 10 mm). As perspectivas de 10 a 16 dias
atualmente apontam para condições mais secas do que o
normal retornando ao norte da França, Bélgica alemanha e
Luxemburgo, enquanto a média de chuvas é prevista em
toda a Polônia. Espera-se também que as temperaturas
sejam mais quentes que a média nos próximos 10 dias em
toda a Europa, especialmente nos próximos 5 dias.

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