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NOTÍCIAS

Saída do Reino Unido da UE eleva risco de liquidação no café arábica
A decisão do Reino Unido de deixar a União Europeia eleva os riscos de uma liquidação nos contratos futuros do
café arábica na ICE, já que especuladores aumentaram as posições compradas líquidas apesar dos estoques
abundantes nos dias que antecederam o referendo em 23 de junho.
Na semana de 21 de junho, especuladores aumentaram em 7.863 lotes para 27 mil lotes as posições compradas do
café arábica, segundo dados do governo dos Estados Unidos, a maior aposta altista na commodity desde dezembro
de 2014.
Na sexta-feira, com os resultados do referendo vindo à tona, os contratos futuros do café arábica caíram 4 por cento,
pressionados pelo fortalecimento do dólar que atuou como um refúgio para investidores frente às incertezas políticas
e econômicas.
Diversos operadores disseram que o aumento nas posições compradas nos contratos de arábica, sustentado por
especuladores, havia elevado o risco de uma liquidação, porque limitaria o escopo para apostas altistas no futuro,
especialmente em um pano de fundo de fundamentos negativos.
"O Brexit aumenta o risco de que uma liquidação no café arábica acontecerá mais cedo", disse um operador baseado
em Londres.
Fonte: Reuters

Expectativa por safras menores de café robusta pode provocar rali de preços

A expectativa de safras menores de café robusta nos grandes produtores como Brasil, Vietnã, Indonésia e Índia pode
impulsionar um rali de preços globais.
A produção do café robusta brasileiro está prevista para ser baixa este ano devido ao clima seco no Espírito Santo, e
operadores agora demonstram preocupação sobre as perspectivas para a safra do próximo ano.
No Vietnã, maior produtor global de robusta, o tempo seco em abril e maio e o nível de chuvas abaixo da média em
junho terá reflexos na produção da próxima colheita, prevista para começar em outubro ou novembro.
O início tardio da colheita na Indonésia, o terceiro maior produtor de robusta, atrás do Brasil, provavelmente terá
impacto na produção, enquanto o clima seco na Índia reduziu as expectativas para a produção de robusta no país.
Operadores afirmam que os contratos futuros do café robusta KCc2 na ICE podem superar a performance do arábica
nos próximos meses, devido principalmente à previsão de estoque enxuto de robusta na próxima safra, mas também
em razão da expectativa de que o aumento da demanda por robusta deve ultrapassar o arábica.

Contratos do café robusta para setembro LRCU6 estão próximos da máxima em dez meses, de 1.748 dólares,
atingida em 9 de junho, quando temores de que uma geada poderia trazer danos ao café arábica refletiram sobre o
café robusta.
Fonte: Reuters (Por David Brough)

