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Nossas projeções para a atividade econômica global no 2S-22 permanecem firmemente negativas, pois o atrito comercial, a política chinesa
confusa sobre o crescimento, a pressão da cadeia de suprimentos e o aumento do custo do empréstimo já estão cobrando seu preço. O índice
Marex CMS confirmou que houve diminuição da convicção em nossos modelos por trás do rali de preços no 2º trimestre de 22. Portanto, a
correção de preços em andamento não é uma surpresa. Os diferenciais de taxas de juros entre os EUA e outras economias provavelmente
diminuirão à medida que o ciclo de aperto se acelerar, mas uma fraqueza adicional na Zona do Euro pode atrasar a convergência.
Permanecemos na opinião de que a chamada "normalização" da política monetária é uma grande ameaça à estabilidade da economia. Em
essência, os custos de fazer negócios estão aumentando, mas o cenário macroeconômico é diferente do caso dos livros didáticos em favor do
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. Argumentamos que o enfrentamento do aperto de oferta para energia e commodities agrícolas provavelmente trará
melhores resultados.
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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 continua a diminuir (Fig. 1),
o que contrasta fortemente com o desempenho recente da maioria
dos mercados de commodities. Está claro para nós que o rali de
preços não reconheceu a desaceleração econômica em andamento
durante o 2º trimestre de 22 e início do 3º trimestre. Isso porque
certos mercados de commodities, ou seja, energia e agricultura, têm
estado muito focados nas possíveis interrupções na oferta para as
exportações russas, não prestando atenção suficiente à
deterioração da demanda.

Interrupções no comércio relacionadas à pandemia em curso na
Ásia, atritos comerciais devido às sanções à Rússia, bem como a
pressão sobre as cadeias globais de suprimentos continuam a
interromper o comércio de matérias-primas, produtos 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",
por exemplo, a capacidade subutilizada da economia. Quanto maior
for essa lacuna, mais fracas serão as perspectivas econômicas, e
menor será a demanda por commodities consumidas nos estágios
iniciais dos processos de fabricação.

Em teoria, a Ásia e os EUA tinham um potencial mais forte de
recuperação devido a uma maior lacuna de produção em
comparação com a Europa. Este foi um tema positivo para os

preços dos principais mercados de commodities YtD devido à
importância ponderada pelo comércio dessas duas regiões. No
entanto, essas expectativas incorporadas não se concretizaram,
pois a lacuna de produção permaneceu aberta e a atividade
industrial diminuiu em todo o quadro. Nossas projeções para a
atividade econômica global no 2S-22, especialmente no 3º trimestre
de 22, permanecem negativas, pois o atrito comercial, a pressão da
cadeia de suprimentos e o aumento do custo do empréstimo estão
agora cobrando seu preço. O estresse na cadeia de suprimentos
global está começando a mostrar sinais de redução (ver Fig. 3) à
medida que a escassez de mão-de-obra e a erosão da demanda do
usuário final estão causando uma contração da atividade
manufatureira (Fig. 4) e do consumo.

O impacto negativo do primeiro estágio da guerra na Ucrânia tem
sido em grande parte precificado nos mercados, mas este será um
conflito prolongado, e é muito provável que haja ainda mais atritos.
O relaxamento da restrição econômica auto-imposta da China
poderia fornecer apoio à demanda de produtos físicos
transportados pelo mar, mas as expectativas são de que pouco
mudará com a política antes do 20º Congresso Nacional do Partido
Comunista Chinês.

Perspectiva macroeconômica (dados de baixa 
frequência)
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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 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 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 que essas regiões têm 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.
Os dados mais recentes em mãos sugerem que todas as regiões-
chave permanecem abaixo do 3º trimestre. Em nossa opinião, isso é
um sinal de erosão contínua da demanda do usuário final. A
deterioração do ambiente macro e os altos preços dos combustíveis
contribuem para os coeficientes de mobilidade mais baixos que
derivamos dos dados. 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 2º
trimestre de 2022 foi suprimida pelas restrições auto-impostas na
China. Os dados de mobilidade que tínhamos em mãos para a China
em junho indicaram que a atividade estava se recuperando, o que foi
bom para o consumo. Infelizmente, mais restrições suprimiram a
atividade e nosso indicador asiático (linha amarela) é agora o mais
fraco de todas as regiões exibidas na Figura 1.

Nossas outras métricas de HF, que representam importantes
tendências de consumo, consistem nos elementos da cadeia de
suprimentos (mar, ar, tráfego terrestre). Os dados para o tráfego
aéreo e marítimo são mais fortes quando comparados com o mês
passado e esperamos uma melhora adicional à medida que a China
relaxa as restrições e a temporada de férias de verão na UE e nos
EUA começa. Nosso índice de atividade de transporte terrestre, por
outro lado, contraiu a Média Móvel, o que é uma clara indicação de
desaceleração da atividade econômica em terra. Podemos vincular
esses dados à erosão da demanda do usuário final a partir dos altos
preços dos combustíveis.

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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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 dinheiro de USD dentro da carteira de investimentos
permanece forte nestes tempos geopolíticos turbulentos. Tal
demanda é parcialmente impulsionada pela aversão ao risco
tradicional, também conhecida como "voo para a qualidade". Uma
atração ainda mais forte é exercida pelo desempenho relativo da
economia dos EUA em relação a outras grandes economias, o que
dita a postura agressiva de aperto monetário do Fed. A pressão de
inflação na economia dos EUA é tão forte, que o Fed pode até
considerar um aumento de 100bp. Taxas de juros mais altas nos
EUA também tendem a aumentar a demanda por USD à medida que
os fluxos de investimento buscam a dívida pública. O resultado é o
notável avanço do USD desde o ano passado. O mercado de Câmbio
parece esperar convergência na política e nas taxas, pois a mediana
das previsões sugere USD mais fraco no 2H 2022 e início de 2023 –
ver Fig. 1.

Os pares de moedas apresentados neste relatório são selecionados
com base em sua relevância de moldar a oferta e a demanda de
commodities globais e regionais. Mostramos valor

histórico/passado, taxa spot atual, previsão mediana e
predominantemente o mercado futuro. O consenso das previsões
medianas finalmente convergiu com o mercado futuro para o CNY,
que não é mais visto como desvalorizado - ver Fig. 2. Espera-se que
o valor do EUR vs. USD fique abaixo da paridade, antes de aumentar
gradualmente no 2H 2022 e início de 2023, à medida que a política
de aperto do BCE ganha velocidade. A política monetária europeia
foi a variável mais incerta em nosso modelo FX durante meses
devido à forte dependência dos resultados da guerra
Ucrânia/Rússia. Os preços mais baixos das commodities estão
sendo precificados pelo mercado futuro FX com o AUD firmemente
desvalorizado, uma vez que o mercado futuro está perto de 7%
abaixo do consenso do mercado para o 1º trimestre de 23.

Continuamos desconfiados das ações da maioria dos bancos
centrais, pois parecem combater o efeito colateral da oferta
(inflação) com a ferramenta do lado da demanda (maiores custos de
empréstimos). Medir a Lacuna potencial upside (UPG), onde a UPG é
a diferença entre os valores previstos e de avanço de mercado,
sugere que a AUD deve apreciar mais +7,1%, Euro em +4,7% e CNY
em +0,8% respectivamente.

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
de Compromisso dos Comerciantes (COT) publicados pela CFTC,
bem como dados de fluxo comercial proprietários. Utilizamos as
categorias de relatório COT (Revendedores de Swap, Dinheiro
Gerenciado, Juros Comerciais e Outros) e calculamos o
posicionamento total do mercado long, short e líquido. A exposição
total long e short é exibida nos eixos esquerdo dos diagramas,
enquanto a exposição líquida é encontrada no eixo y direito. Uma
categoria acompanhada de perto é a exposição do grupo Managed
Money, mas para efeitos desta análise combinamos todas as
categorias em um único grupo long ou short.

Utilizando os dados e a metodologia acima, concluímos que os
mercados agrícolas que fazem parte deste MFA continuam a ser
líquidos long (NL, linha amarela). No entanto, a convicção dos

participantes do mercado não se fortaleceu mesmo que a NL tenha
aumentado. Isso porque as posições short foram liquidadas, não
porque novas posições longs foram adicionadas. O açúcar, por outro
lado, viu uma contração total da NL como posições long e shorts
contraídas.

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 net líquido por mais de um ano,
enquanto o petróleo bruto e o gás europeu apresentam a tendência
oposta de mercados estruturalmente shorts. Vale notar que a
tendência de queda da NL para Henry Hub voltou a sugerir a
diminuição da convicção dos participantes do mercado.

Anál ise do Fluxo de Dinheiro
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Com relação à nossa última atualização mensal, a previsão de
agosto/setembro/outubro composta para anomalias SST no
Pacífico equatorial/leste está apontando para um sinal la niña mais
fraco. 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) sugere condições
quase neutras para dominar até o final do ano. As probabilidades de
la Niña, no entanto, estão aumentando com o tempo. Se essa
previsão verificar, este será o terceiro ano consecutivo associado às
condições de la Niña – uma ocorrência bastante rara.

A orientação operacional sugere um sinal de la Niña notavelmente
mais agressivo durante os meses anteriores do período de previsão,
mas concorda com probabilidades insignificantes de um sinal el
niño ocorrer ao longo de 2022.

A principal justificativa para essa divergência no comportamento de
previsão está no estado das condições iniciais utilizadas para o

SST. As condições iniciais dos dados SST utilizados pela orientação
operacional exibem uma frente fria notavelmente mais pronunciada
que se estende por todo o Pacífico equatorial e, por extensão, para
as várias regiões de Niño (especialmente Niño34). Esta frente fria na
orientação operacional está associada a uma anomalia SST média
que se aproxima de -1C, enquanto os dados SST usados aqui
(disponível em domínio público) mostram uma anomalia SST
notavelmente mais quente, com uma média de apenas -0,3C (ou
seja, quase neutra). Sustentando isso, descobrimos que iniciar
nosso modelo com uma anomalia SST -1C nas principais regiões de
Niño gera previsões que estão, em geral, em paridade com a
orientação operacional.

Previsão do Tempo & Cl ima

Figura 1. Fonte: Marex Research
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Desde que compartilhamos nossa visão em junho, continuamos a
ver temperaturas acima da média em grande parte do Hemisfério
norte.

Os dados da reanálise mostram que as temperaturas em toda a
Europa continuaram a persistir acima da média. Continuamos a ver
as temperaturas acima da média sobre a Itália, embora outros
centros de anomalias positivas mais fortes também tenham sido
mostrados sobre a Escandinávia. Em todos os estados centrais dos
EUA, de norte a sul, temperaturas acima da média também se
materializaram. Enquanto, no leste da China (Xangai a Pequim),
Coreia do Sul e Japão, temos visto os centros para temperaturas
acima da média, como previsto anteriormente.

Abaixo, apresentamos duas previsões de 15 dias, uma para os EUA
e outra para o leste da Ásia.

Embora um rastreamento de baixa pressão sobre o nordeste da
China induziu temperaturas abaixo da média na semana passada,
também vimos temperaturas permanecendo fortes para as
províncias orientais. Focando em nossa previsão de um a cinco dias,
vemos um corte baixo sobre o nordeste da China, esperado para
seguir em direção a Pequim e Coreia do Sul, trazendo temperaturas
mais frias do que o normal. Com este sistema, também esperamos
um fluxo de vento reforçado de ventos do sul-oeste em todo o sul do
Japão. Com este fluxo de ar, esperamos que os sistemas peguem
mais umidade à medida que passam sobre os mares no leste da
China e Mar Amarelo, que depois é entregue à Coreia do Sul e
Japão, aumentando as chuvas neste momento. No entanto, as
médias semanais de chuva neste momento continuam abaixo da
média em grande parte desta área.

Durante o mesmo período de tempo, a fraca alta pressão permanece
em todo o leste da China e esperamos que as temperaturas
geralmente continuem acima da média em grande parte do sul e
leste da China.

Um pouco mais tarde na previsão (período de seis a dez dias)
vemos um sistema de baixa pressão se desenvolver no Pacífico
tropical e trilhar em direção ao sul do Japão e coreia do Sul, em
algumas corridas de modelo. Também vemos um segundo sistema
muito maior se desenvolver de perto por trás disso com um
caminho semelhante. Mais uma vez, este sistema não é aparente
através de todos os modelos executados, por isso permanece
incerto.

No entanto, além desses sistemas ciclônicos em movimento rápido,
geralmente vemos alta pressão para dominar toda a China, Coreia
do Sul e Japão e para que as altas temperaturas dominem. Isso se
alinha com as perspectivas gerais para os próximos três meses
(JAS) que mostram alta pressão e temperaturas acima da média
dominando a região do Extremo Oriente Asiático.

Olhando agora para os EUA, na semana passada, um cavado sobre a
costa norte do Golfo (da Louisiana à Flórida) trouxe condições
instáveis com chuva severa para a área. Geralmente, nos primeiros 5
dias da previsão vemos alta pressão em todos os estados
ocidentais e centrais dos EUA, mas durante o restante da previsão
vemos isso se desenvolver em todo o mais baixo-48. Esperamos,
portanto, temperaturas acima da média e condições secas na maior
parte do país durante os próximos 15 dias, esperamos por focos de
chuvas associadas a tempestades. Para partes do oeste e do sul,
essas condições provavelmente continuarão a criar um forte risco
de incêndios florestais.

Previsão do Tempo & Cl ima (Energia)

Figura 1. Fonte: Marex Research
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Relação Global d

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

A combinação extraordinária entre o futuro percebido e a realizada
oferta e demanda impulsionaram a descoberta de preços do
mercado de petróleo bruto desde que a invasão russa 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 rally.

Uma das métricas úteis que mesclam os fatores de oferta e
demanda em nossa análise fundamental é a relação estoque-uso
(inventário versus demanda a jusante) para o petróleo bruto. Dados
históricos e algumas projeções para a evolução da relação STU são
exibidos na Figura 1. Notamos que a relação com o preço é forte e
negativa, sugerindo que, à medida que os estoques de petróleo
bruto diminuem em relação à demanda, o preço tende a reagir
positivamente. As mesmas conclusões são válidas para o
denominador da razão StU, ou seja, a demanda a jusante por
petróleo bruto. À medida que a demanda aumenta em relação aos
estoques, espera-se que o preço reaja positivamente. É o equilíbrio
entre estoque e demanda que muitas vezes ditam a pressão sobre o
preço, e os dados mais recentes indicam que a pressão para baixo
está aumentando.

A oferta ajudou o mercado a encontrar um teto, também. As
exportações russas foram fortes no 1º trimestre de 22 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.

Continuamos preocupados com o transporte negativo que não
oferece incentivo para acumular estoque. Como discutido
anteriormente, para que a relação stu se mova mais baixo,

precisamos ver um inventário maior ou menor demanda. Por
enquanto, é apenas a menor demanda que se materializou.

A evidência de que a produção de petróleo da Rússia está
desacelerando está se concretizando. A Índia tem sido um
proeminente comprador do petróleo bruto russo, mas sua ingestão
provavelmente diminuirá no 3º trimestre, o que deixa a China como
o único outro grande comprador. Até agora, a OPEP tem sido
fornecedora relutante de barris extras, mas nossa suposição de
caso base (exibida na Figura 2) é que isso mudará gradualmente no
3º e no quarto trimestre.

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 junho para o ano de 2022 foi de crescimento da
demanda de 1,7% e crescimento da oferta de 1,15%. Neste mês,
melhoramos nossa previsão de crescimento da oferta para 1,3% e
reduzimos a previsão de demanda para 1,2%

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 da Média Ponderada Probabilística
(Linha vermelha).

Perspectiva do mercado de petróleo bruto

Relação Global de Estoque para Uso bruto (StU) Balanço global de O&D de Petróleo Bruto
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Figura 1. Fonte: EIA, Marex Research Figura 2. Fonte: EIA, Marex Research

Na época de nossa publicação anterior, em meados de junho, a
principal preocupação para os EUA era a mudança nos volumes de
exportação. No início de junho, uma explosão no GNL de Freeport
reduziu as exportações diárias de GNL em cerca de 2 bcf. Como era
de se esperar, isso arrastou os preços para baixo – uma tendência
que continuou desde então. A última atualização para esses
desenvolvimentos de GNL continua sendo que Freeport deve reabrir
em outubro. Os volumes de exportação de GNL se estabilizaram em
torno de 11 bcf/d. Contamos essa mudança em nosso modelo de
O&D, ajustando os volumes projetados de exportação de GNL entre
agora e outubro em -2bcf/d. No geral, isso não mudou o sinal de
direção mensal, mas enfraqueceu a alta/fortaleceu a baixa.

Olhamos para outros aspectos da demanda – o clima. Nosso sinal
meteorológico de curto prazo (15 dias) ficou positivo recentemente
e se fortaleceu desde então. Isso se deve à alta pressão esperada
para se espalhar do oeste para o leste nos próximos dias. Nossa
perspectiva para os próximos 21 dias também indica essa alta
pressão persistindo, embora a confiabilidade da previsão do dia-a-
dia enfraqueça com o prazo expandido. Com essas condições de
alta pressão em grande parte dos 48 mais baixos, as temperaturas
provavelmente serão acima da média.

O início de julho também deu lugar a duas tempestades tropicais
que se desenvolveram na bacia do Atlântico (Bonnie e Colin). Bonnie
se alastrou pela América Central enquanto Colin se desenvolveu na
costa leste. Embora Colin tenha causado fortes chuvas e ventos
fortes para as Carolinas, houve uma interrupção mínima no mercado
de gás dos EUA como resultado. Como discutido anteriormente,
espera-se que a atividade da temporada de Furacões no Atlântico de
2022 seja acima da média.

Apesar da redução da produção nas exportações de GNL desde o
fechamento de Freeport, o armazenamento não foi aumentado. A
última atualização de armazenamento do EIA (para a semana que
termina em 1º de julho) revelou 2369 bcf de estoques, 11,9% abaixo

da média de cinco anos. Foi apenas um aumento líquido de 58 bcf.
Comparando isso com as injeções anunciadas na semana anterior à
explosão de Freeport, que foram de 102 bcf. Na Figura 1 abaixo,
apresentamos nossos cálculos de saques/injeções de
armazenamento para o ano até agora, juntamente com a média de
cinco anos (linha pontilhada). Claramente os dados mostram um
fraco desempenho de injeções na temporada de verão, após uma
temporada de demanda razoavelmente forte no início do ano. Como
resultado, não é surpresa que o armazenamento esteja abaixo da
média. O mercado notou isso, mas aparentemente apenas em dias
de liberação de dados de armazenamento do EIA quando,
normalmente, os movimentos de preços como resultado do anúncio
duram apenas 24 horas. No entanto, se a situação não melhorar nos
próximos meses, podemos ver um ambiente mais otimista para a
temporada de inverno do que o previsto atualmente.

Perspectiva do mercado de gás natural  dos EUA

Injeções de armazenamento Balanço de S&D de Gás Natural dos EUA
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Ciclo europeu de armazenamento de gás natural 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 é refém da Rússia de Putin. A
esse respeito, no mês passado, escrevemos: "O curinga é a Rússia, e
sua convicção de usar gás natural uma arma contra a Europa. As
importações de gás russo permanecem relativamente estáveis não
foi o que o mercado precificou nos primeiros dias e semanas da
guerra, mas há uma chance de que a Rússia ainda recorra à
chantagem energética em grande escala". Este foi, de fato, o caso,
pois a Rússia finalmente decidiu armar a sua exportação de gás
para a UE, reduzindo drasticamente o fluxo a partir de meados de
junho. O preço reagiu em conformidade, e o processo de formação
de preços rapidamente retornou aos primeiros dias da guerra na
Ucrânia, quando os participantes do mercado se esforçaram para
avaliar futuros cortes na oferta. Nosso modelo de O&D tenta orientar
com a ajuda de vários cenários que são discutidos nesta página,
mas primeiro focamos no estado atual e futuro de oferta e
demanda.

O ciclo de reabastecimento continua a desenvolver-se a taxas
notavelmente acima da média para esta época do ano, que
compensa a baixa de vários anos dos níveis de estoque observados
no 1º trimestre-22. A capacidade de armazenamento europeia está
atualmente em 62% e subindo – veja a Figura 1 abaixo, onde nossas
projeções para o ciclo de armazenamento em 2H 2022 também são
exibidas. Consideramos taxas passadas de injeções, sazonalidade,
bem como importações futuras. Infelizmente, o terminal de Freeport
ainda está offline, e os fluxos NS-1 diminuíram mais cedo do que o
habitual, o que empurrou o ciclo de re-estocagem da trajetória
prevista. – ver divergência entre inventário real e projetado. Pelo
lado positivo, notamos a estabilização dos fluxos de GNL e a
crescente quantidade de gás gasoduto azeri entrando via Turquia.

A demanda por gás natural permaneceu relativamente fraca também
em junho e início de julho. Isso é ajudado por condições climáticas
favoráveis, produção de renováveis estáveis 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 gás natural O&D na Figura 2. No mês passado,
introduzimos a análise do cenário. Cada desenvolvimento atrai um
resultado probabilístico que nos permite calcular e exibir a Previsão
da Média Ponderada Probabilística (Linha vermelha).

Os eventos que se desenrolaram nas últimas 2-4 semanas nos
forçaram a mudar algumas de nossas suposições. O cenário base
com o qual trabalhamos agora é para a diminuição da oferta de -5%
e a redução da demanda de -2%. Existem vários cenários que se
originam dessa suposição de caso base, pois a oferta tem o
potencial de contrair ainda mais, o que pode superar quase qualquer
destruição de demanda. 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.
Portanto, os cenários apresentados abaixo incluem a oferta
diminuindo em -5%, -10% e -20%, enquanto a demanda diminuiu -2%,
-5% e -10%.

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
retorna moderadamente em alta. O mesmo é válido para cenários
em que a oferta cai bruscamente. O PWA está fechando o cenário
de caso base com aperto quase idêntico prescrito para o quarto-22
do 22º trimestre.

Perspectiva do mercado europeu de gás natural
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Perspectiva de mercado de GNL

Importações de GNL da Europa por fonte (H121-H122) Balanço Global de GNL O&D

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

À medida que persistem as preocupações com a oferta constante
de gás de tubulação, a Europa continua a ser o mercado premium
para o GNL. Nossos dados sugerem que, em H1 de 2022, as
importações de GNL no continente registraram um aumento de
52,3%, representando aproximadamente 50 bcm de gás.

Ao recuperar dados preliminares de envio, somos capazes de
identificar a fonte desses fluxos e observar mudanças estruturais do
mercado. A Figura 1a mostra como a decomposição das
importações de GNL na Europa em comparação em 2021 e 2022,
onde isolamos o H1 para evitar viés sazonal. Como sugere o
Número, em 2021 a oferta da commodity no mercado europeu
parecia bem fragmentada. As Américas, principalmente os EUA,
responderam por 32% dos volumes de importação, seguidas pela
África, principalmente Argélia e Nigéria, com 30%. O Oriente Médio e
a Rússia completaram os parceiros de importação do continente em
20% e 18%, respectivamente. Olhando para 2022, notamos um
aumento acentuado na participação das Américas, algo não
surpreendente, dado os esforços do continente para limitar sua
dependência excessiva do gás russo. Dito isto, em 2022, a Europa
ainda dependia da Rússia para 12% das suas importações de GNL.
Finalmente, vale a pena notar que o início de junho de 2022 viu a
única usina de GNL da Noruega (Snøhvit) retomar a operação depois
que um incêndio em setembro de 2020 interrompeu a produção.

Para entender todo o quadro, apresentamos na Figura 1b a mudança
y-o-y nos volumes importados na Europa por fonte. Lá, notamos que
os volumes aumentaram em todos os principais fornecedores
tradicionais da commodity, com exceção da Rússia, onde
registramos uma queda de 2%. Depois dos EUA, o maior aumento é
observado no caso da África.

Ainda mais focada na África, espera-se que a produção de GNL da
região aumente com a adição de Moçambique nos países
produtores de GNL, já que no dia 18 de junho, a ENI anunciou a
introdução de hidrocarbonetos ao Coral Sul FLNG. O operador da
instalação de liquefação 3.4 mtpa, afirmou ainda que a usina está

programada para alcançar sua primeira carga de GNL em H2 de
2022.

De acordo com nossas estimativas, o aumento de 52,3% nas
importações de GNL registrado até agora na Europa, foi
acompanhado por uma redução de 24% nas importações chinesas,
uma redução de 3% nas importações japonesas e uma redução
agregada de 10% nas importações de outros centros de demanda na
Ásia-Pacífico e na América Central e do Sul. A última previsão da AIE
sugere uma continuação dessas tendências para o resto do ano,
com a Europa alcançando um aumento acumulado de 50% em 2022.
Até o final do ano, a agência espera que os volumes importados na
Ásia-Pacífico caiam 17 bcm y-o-y. Dado que nossas estimativas
atuais sugerem que, até agora, no ano, os volumes caíram apenas
13 bcm China, um reforço significativo nas importações da área
durante o H2 parece necessário para que esta previsão seja
verificada.

Nós contabilizamos tudo isso em nosso saldo de S&D de médio
prazo e chegamos ao quadro apresentado na Figura 2. O cenário
base apresentado nos bares considera os volumes perdidos devido
ao desligamento do GNL de Freeport. A linha amarela significa a
transposição de volumes devidos ao NS1 trabalhando com 40% da
capacidade total a partir de meados de junho. Como o gráfico
sugere, nossa visão de médio prazo coloca o saldo em um forte
déficit ao longo da janela de previsão de 3 meses. Um fator-chave
que deve ser considerado aqui são os fluxos de gás através do NS1.
No dia 9 do mês, as autoridades canadenses anunciaram o
levantamento parcial das sanções à Rússia para permitir a liberação
das turbinas necessárias para bombear gás através do NS1. Isso,
em teoria, colocaria um fim ao argumento principal usado pela
Gazprom para justificar os fluxos reduzidos. Se os fluxos voltarem à
capacidade total após o término do trabalho de manutenção
planejado no dia 21 de julho, poderemos ver uma pressão mais
suave sobre o preço (linha cinza).
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Previsão do Tempo & Cl ima (Agricultura)

Figura 1. Fonte: Marex Research

Os próximos meses são críticos para muitas culturas em todo o
mundo. Apresentamos nossa perspectiva meteorológica sazonal
global para agosto/setembro/outubro a partir de nosso modelo
sazonal proprietário.

Na Figura 1 mostramos nossa perspectiva de anomalia de
temperatura para agosto/setembro/outubro. Começando pelos EUA,
notamos que uma anomalia de temperatura quente é prevista sobre
as porções orientais dos EUA. Temperaturas mais frias são, no
entanto, previstas para a maior parte da costa oeste. As
perspectivas de chuva para os EUA inclinam-se para condições
quase normais.

Na América do Sul, as perspectivas de temperatura mostram
condições próximas da média. Nossa previsão de chuvas ainda
aponta para condições mais úmidas sobre a bacia do Norte do
Amazonas e no norte de Mato Grosso. Esta área continua sendo um
importante produtor de milho, que pode se beneficiar do excedente
de chuvas.

No Hemisfério Oriental, nosso modelo prevê condições mais
quentes para a maior parte do norte da Europa, Noroeste e África do
Sul, norte da Austrália e norte da Rússia. Condições mais frias
prevalecerão no sudoeste da Austrália e nos Balcãs/Turquia.

Para precipitação no Hemisfério Oriental, nosso modelo prevê

notáveis anomalias positivas de chuva sobre as Filipinas e a
Indonésia, com o restante das áreas continentais mostrando saídas
insignificantes da climatologia de 30 anos.
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Perspectivas do Mercado de Trigo

Precipitação Acumulada Dakota do Norte Balanço Global de O&D de Trigo

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

Em primeiro lugar, discutimos brevemente as exportações globais
de trigo. Comparando as exportações mensais de trigo de 2022 com
a média de cinco anos consecutivos, observamos que nos três
primeiros meses de 2022, as exportações globais estavam no seu
máximo em comparação com a média de longo prazo. A típica
queda sazonal nas exportações combinada com a invasão da
Ucrânia levou a uma queda significativa nas exportações durante
abril e maio. As exportações da Ucrânia permaneceram bem abaixo
da média em junho, uma vez que a Ucrânia só foi capaz de exportar
via estrada e ferrovia. A situação parece melhorar com um acordo
para garantir que rotas seguras de transporte para turnos de grãos
possam ser assinadas esta semana.

Notamos também que, em junho, o USDA estimou que a produção
de Durum e Outros Trigos da Primavera era de 555 milhões de
bushels, um aumento de 51% em relação ao ano passado. Grande
parte dessa produção é composta por Trigo duro da Primavera
Vermelha (457 milhões de bushels), estimado em 54% a partir de
2021. O trigo da primavera dos EUA, e outros grãos, viram o plantio
atrasado em abril e maio devido às condições muito úmidas. No
Noroeste e nas Planícies do Norte, onde está concentrado o Trigo da
Primavera, foram registrados totais médios acima da média de
chuvas (anomalia de até +3 mm/dia) entre abril e julho.

Na Figura 1, olhamos mais de perto para as chuvas observadas em
Dakota do Norte (o maior produtor de Trigo duro da Primavera
Vermelha). Nós traçamos a precipitação acumulada, média sobre
Dakota do Norte (ND), de abril para presente (linha azul tracejada) e
em comparação com a média de longo prazo (linha preta). A linha
vermelha denota a previsão para os próximos 10 dias. Os totais de
chuva têm variado regionalmente, mas notamos aumentos
acentuados na precipitação em abril e maio. Nevascas em abril
trouxeram forte nevasca em todo o ND, e o derretimento
subsequente da neve contribuiu para inundações localizadas. Como
resultado do atraso no plantio, a safra de trigo da primavera ficou
bem atrás do calendário típico. De acordo com o último relatório de
progresso da safra do USDA (11 de julho), 44% da safra de trigo da
primavera dos EUA atingiu o estágio de médio, em comparação com

81% no ano anterior, e uma média de 77% nos últimos 5 anos.

Apesar do atraso, as condições das colheitas parecem boas até
agora. Em 10 de julho, 70% do trigo da primavera foi avaliado em
boas ou excelentes condições, uma melhora de 66% na semana
anterior e uma melhora acentuada em relação a 15% nesta época do
ano passado. As condições úmidas no início da temporada
ajudaram a melhorar as condições de umidade do solo em todos os
estados-chave. Em junho de 2021, as condições de seca estavam
em vigor em muitos dos principais estados de trigo da primavera,
com a "seca extrema" afetando áreas do oeste do ND, impactando a
produção. De acordo com o Monitor de Seca dos EUA, as condições
de seca não estão atualmente presentes em todo o ND, embora o
tempo quente nas Planícies do Norte possa aumentar as
preocupações com a secura. Apesar das boas condições de cultivo,
o início tardio ainda é uma preocupação para o trigo da primavera,
bem como as culturas de milho e soja, potencialmente impactando
o rendimento e expondo as culturas ao risco de geada mais tarde na
estação de cultivo.

O resultado dos desenvolvimentos e premissas acima para oferta e
demanda em 2022 é exibido com a ajuda do balanço global de O&D
de trigo (Fig. 2). No mês passado, também introduzimos a análise
de cenários que nos permitiu testar várias premissas para a oferta e
demanda em 2022. Nosso cenário base é para contração de oferta
de -2% e aumento da demanda de +1,5%. É evidente que o declínio
na oferta de -5% ou mais resultará em um mercado muito apertado
para o resto do ano – veja a linha azul na Fig. 2.
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Perspectivas do Mercado de Mi lho

Índice de Tendência de Temperatura – Cinturão do 
Milho

Balanço Global de O&D de Milho

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

No final de junho, o USDA publicou seu relatório de acreagem
atualizado para 2022. O USDA revisou o milho ligeiramente acima de
suas estimativas de março, colocando a área plantada em 89,9
milhões de acres. Isso caiu 4% em relação ao ano passado. As
atenções estão nas próximas condições climáticas nos próximos
meses, pois estas serão importantes para determinar a produção
agrícola deste ano. A temperatura é um aspecto importante a ser
considerado na avaliação do crescimento das culturas.

Os AgDDs (Acumulados de Grau de Crescimento) são uma medida
de temperatura em nosso modelo que é usada para avaliar o
desenvolvimento da planta e a rapidez com que a estação do milho
está progredindo. Os principais estados de milho normalmente
vêem entre 1000 e 2000 AGDDs por ano. Sobre o Cinturão de Milho,
os AGDDs em 2021 aumentaram em um ritmo mais rápido em
relação aos 5 anos anteriores e 2021 viu o maior total anual de
AGDDs. Em 2022, em abril e maio, os AGDDs aumentaram a um
ritmo relativamente lento devido às temperaturas mais frias
observadas no Centro-Oeste, com o ritmo aumentando desde
meados de maio.

Na Figura 1, apresentamos um índice que compara os AGDDs
semanais médios com a média de 5 anos consecutivos. Um valor
positivo (negativo) indica que os AGDDs estão aumentando a uma
taxa mais rápida (mais lenta) do que a média de 5 anos. Notamos
que os valores dos AGDDs são invertidos no eixo Y. Incluímos uma
previsão de AGDDs de curto prazo, representada pela barra cinza.
Vemos que as temperaturas em todo o Cinturão de Milho durante a
próxima semana permitirão que os GDDs aumentem relativamente
rapido nas principais regiões de milho. Olhando para as
perspectivas sazonais do conjunto multi-modelo NCEP/NOAA da
NOAA, temperaturas mais quentes do que a média são previstas em
grande parte dos EUA nos próximos três meses, o que pode
continuar a suportar um bom ritmo de AGDDs. No entanto, este
índice não considera temperaturas extremas ou estresse térmico. É
importante notar que, embora as temperaturas possam ser
favoráveis para os GDDs, a umidade adequada do solo e as chuvas
também são necessárias para um bom crescimento das culturas

nos próximos meses.

Documentamos devidamente a força de demanda no mercado
global de milho em todas as nossas publicações a partir de 2020 e o
mercado reagiu em conformidade. Os dados do 1S 2022
continuaram sugerindo força contínua da demanda, mas agora há
sinais de que a pressão está diminuindo à medida que entramos no
2H 2022. 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 foi
um preço superinflado devido à percepção de redução futura da
oferta, não realizada/redução atual. Em outras palavras, o mercado
está apertado, mas não é tão apertado quanto sugerido pelo preço
durante o 1º trimestre de 2022.

Na verdade, a última avaliação do USDA foi que a oferta aumentasse
junto dos estoques finais. Isso sugere que a demanda a jusante
pode não ser tão forte como costumava ser no início do ano. É
improvável que essa erosão da demanda seja apenas uma baixa
paridade de poder aquisitivo. É mais provável que os altos preços do
milho tenham impactado as margens dos principais usuários finais
que estão recorrendo a substitutos ou reduzindo o consumo, ou
ambos.

O resultado é uma contração constante do saldo de O&D (barras
verdes na Figura 2). A divergência entre preço e saldo de O&D foi
sinistra para o rali de preços no 2º trimestre. Notamos que certo
realinhamento já está em andamento.
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Perspectiva do mercado de soja

Soja global implícita demanda a jusante Balanço Global de O&D de Soja

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

Assim como o trigo e o milho da primavera, o clima úmido da
primavera interrompeu a temporada de safra de soja nos EUA e no
Canadá. Por exemplo, a área plantada de soja nos EUA foi reduzida
das estimativas do USDA de 91 milhões de acres em março para
88,3 milhões de acres em junho. A produção ainda está prevista
para subir este ano nos EUA, apesar de um início difícil para a
temporada. A produção global para 2022/23 também está prevista
para ser maior este ano, apesar de algumas estimativas de redução
serem as estimativas deste mês em relação ao último.

Espera-se que todos os principais exportadores vejam um aumento
na produção. Brasil, Paraguai e Argentina contribuem mais para
esse aumento. Por exemplo, a previsão do Paraguai é de aumento
de 138%, embora o país tenha uma participação de mercado
significativamente menor em relação ao Brasil e à Argentina. Esses
desenvolvimentos seguem uma safra ruim em 2021/22, uma vez
que a seca severa em toda a América do Sul teve um impacto
significativo na produção no início do ano. A produção do Paraguai
está estimada em 4,2 milhões de toneladas, contra quase 10
milhões de toneladas em 2020/21.

Com a oferta global de soja prevista para aumentar em 2H 2022,
agora voltamos nossas atenções para a demanda. Uma métrica
poderosa que descreve a demanda-puxada é a arbitragem de
importação que compara os preços domésticos da soja na China
com os preços do CIF originários das principais regiões de
exportação (EUA e Brasil). As exportações individuais aumentaram
tanto dos EUA quanto do Brasil em relação a junho, mas geralmente
favoreceram o fluxo comercial do Brasil.

As exportações brasileiras normalmente atingem o pico em maio,
mas temos visto exportações muito menores daquele país em maio
de 2022 e, portanto, que também reduziu as exportações para a
China. A razão provável é a fraca demanda doméstica a jusante e,
posteriormente, margens de esmagamento baixas – ver Figura 1.

Na verdade, avaliamos a demanda global por soja, não apenas a
demanda doméstica chinesa, como fraca. Embora o caso chinês

possa ser, pelo menos parcialmente explicado, com restrições à
atividade econômica, a demanda no resto do mundo provavelmente
será menor devido à erosão do poder aquisitivo. Os consumidores
continuam a enfrentar um duplo impacto em seu poder de compra a
partir de preços mais fortes de USD e grãos mais altos.

O resultado dos desenvolvimentos acima é um saldo negativo de
O&D para o final do 3T-22 e especialmente o 4T-22 que vêm a
representar o crescimento constante da oferta e a contração na
demanda. O mercado de soja avançado já está tentando precificar
tudo isso em – veja Figura 2
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Perspectiva do Mercado de Açúcar

Índia Exportação para Taxa de Produção Balanço Global de O&D de Açúcar

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

As monções indianas estão em andamento, e os totais de chuva
melhoraram em julho sobre as principais regiões de cana no oeste
da Índia, incluindo sobre Maharashtra e Karnataka. Esses estados
registraram chuvas acima da média em julho. No entanto, no leste,
estados-chave; Andhra Pradesh e Uttar Pradesh registraram chuvas
abaixo do normal. Nossas perspectivas meteorológicas de curto
prazo, previsões melhoraram as condições de chuva em todo o
nordeste da Índia na próxima semana.

A Índia é o segundo maior produtor de açúcar, e vemos que a
produção aumentou nos últimos 10 anos. A Figura 1 mostra a razão
de suas exportações para a produção desde 2010. As últimas
previsões do USDA estimam uma queda nas exportações da Índia,
depois de aumentar constantemente nos últimos 5 anos. De acordo
com o USDA, a produção de açúcar deve cair em 2023 em
aproximadamente 1 milhão de toneladas métricas. As exportações,
no entanto, devem diminuir em cerca de 3,5 milhões de toneladas
métricas. Isso estava ligado a um limite nas exportações no início
do ano, a fim de evitar um aumento nos preços domésticos.
Atualmente, há incerteza se o governo indiano imporá outro limite às
exportações a partir de outubro.

Apesar da redução prevista na produção e nas exportações da Índia,
globalmente a produção de açúcar é amplamente influenciada pelas
condições no Brasil, onde a produção de cana-de-açúcar está
prevista para 1 milhão de toneladas de cana para 2022/23 y-o-y.
Além disso, nossa visão do mercado de petróleo bruto continua a
evoluir, e está se tornando cada vez menos otimista para 2H 2022
em comparação com 1-2 meses antes, as implicações do preço
mais fraco do petróleo em 2H 2022 para um dos determinantes
importantes do preço do açúcar em nosso modelo, ou seja, a
paridade do etanol, podem ser significativas. Em linhas gerais, o
preço do petróleo bruto explica, em média, entre 60-70% da
variabilidade da paridade do etanol no Brasil. Se nossas
expectativas para a direção do mercado global de petróleo forem
atendidas no final do ano, esperamos uma nova fraqueza na
paridade e posterior declínio da demanda interna de açúcar (com
respectivo aumento da oferta) pelo respectivo coeficiente de energia

explicativo.

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 é
interessante porque aconteceu na época 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 66% para 77%. A dinâmica de formação de
preços nas últimas 2-4 semanas manteve a importância da oferta
baixa, mas vale notar que a influência das forças macroeconômicas
se expandiu acentuadamente. A força macro agora contribui com
cerca de 60% da formação do preço do açúcar, que é semelhante ao
recorde alcançado no final de fevereiro de 2022, na época da
invasão russa à Ucrânia. Não é preciso dizer que, com um fator
macro tão alto no modelo, a perspectiva do mercado dependerá
muito do que a economia global faria.

Portanto, e tendo em vista a posição econômica global negativa
discutida nas páginas anteriores deste documento, concluímos que
não há mudança material em nossa visão estrutural do mercado
para 2022, uma vez que o saldo acumulado de S&D permanece em
baixa (ver Figura 2).

A próxima publicação introduzirá nossas últimas previsões de faixa
probabilística com base em diferentes cenários para choques de
oferta e demanda.
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