
O encerramento de abril permite a análise do

comportamento das médias de preço de venda do etanol

hidratado, com base em Ribeirão Preto, para o período.

Em neste mês a média de negociação do biocombustível

oscilou ao redor de R$ 1,82 o litro na usina, indicando alta

de 13,26% em comparação com o preço médio de R$ 1,61

o litro observado no mesmo mês do ano anterior.

Na margem o cenário se inverte passando para uma

baixa de 2,93%, na passagem das médias de R$ 1,88 o

litro de março para R$ 1,82 o litro de abril na mesma região.

Para o mês de abril a expectativa da SAFRAS & Mercado

era de preços médios ao redor de R$ 1,78 o litro, que significou

uma distância de 2,25% sobre os preços efetivos do período

. Já para o mês de maio a expectativa da SAFRAS & Mercado

é de preços ao redor de R$ 1,75 o litro. Isto deve significar

uma alta de 7,34% no ano [frente a média de R$ 1,63 o litro

de maio de 2016] e uma queda de 4,03% na margem, frente

a média de R$ 1,82 vista agora em abril de 2017, assim

como uma vantagem de 17,34% sobre a média dos últimos

cinco anos para o mesmo período.

Na média acumulada do ano as cotações do hidratado

oscilam ao redor de R$ 1,99 o litro, um valor 0,99% inferior

que a média de R$ 2,01 observada até o quarto mês do ano

anterior.  A própria média anual teve uma desvalorização de

2,93% passando de R$ 2,05 para R$ 1,99 o litro entre março

e abril deste ano.  Em comparação com a média dos últimos

cinco anos no período, que oscila atualmente em R$ 1,58 o

litro, as negociações de hidratado durante abril, em R$ 1,82 o
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litro, se mostraram com ganhos de 15,73%, bem acima do

posicionamento do mês anterior quando o preço de

negociação do hidratado se mostrou 10,06% acima da média

dos últimos cincos para aquele mesmo período.

A expectativa da SAFRAS & Mercado para o segundo

trimestre de 2017  é de R$ 1,80 o litro o que deve representar

uma queda de 12,01% na margem, frente a média de R$

2,05 observada no primeiro trimestre deste ano. No ano a

tendência é de alta de 9,19% frente a média de R$ 1,65 o

litro observada durante o segundo trimestre de 2016.

A queda nos preços do hidratado reflete basicamente a

entrada da safra 2017/18 no Centro-Sul do Brasil. Mas não

é só isso. A curta arbitragem entre o hidratado negociado

no mercado  físico brasileiro e o açúcar bruto de Nova
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York conduz as usinas a fabricar mais etanol após o

atendimento dos contratos de exportação de açúcar, o que

eleva a oferta e pressiona os preços.

Etanol anidro avança 3% em abril e
cai na margem

Encerrado o mês de abril foi possível observar uma breve

retomada para o etanol anidro diante de uma demanda forte

pela gasolina por parte dos consumidores finais que ainda não

visualizam no hidratado uma competitividade forte.  A entrada

de safra e a elevação da oferta de produto novo impediu ganhos

mais fortes que ocorreriam em função da demanda das

distribuidoras no mercado de contratação antecipada, o qual,

mesmo assim, acaba refletindo no mercado físico.

Em abril a média de negociação do biocombustível

oscilou ao redor de R$ 1,76 o litro na usina, indicando alta

de 3,47% em comparação com o preço médio de R$ 1,70

o litro observado no mesmo mês do ano anterior.  Na

margem o cenário se inverte passando para uma baixa de

0,74%, na passagem das médias de R$ 1,77 o litro de

março para R$ 1,76 o litro de abril na mesma região.

Para o mês de abril a expectativa da SAFRAS & Mercado

era de preços médios ao redor de R$ 1,78 o litro, que se

mostrou 1,14% acima da média efetiva do período.

Para a maio a expectativa da SAFRAS & Mercado é de

preços ao redor de R$ 1,73 o litro. Isto deve significar uma

alta de 7,43% no ano [frente a média de R$ 1,61 o litro de

maio de 2016] e uma baixa de 1,63% na margem, frente a
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média de R$ 1,76 vista agora em abril de 2017 assim como

uma alta de 15,64% sobre a média dos últimos cinco anos

para o mesmo período, que tende a oscilar ao redor de R$

1,50 o litro.  Na média acumulada do ano as cotações do

anidro oscilam ao redor de R$ 1,89 o litro, um valor 5,17%

abaixo da média de R$ 1,99 observada até o quarto mês

do ano anterior.  A própria média anual teve uma

desvalorização de 4,78% passando de R$ 2,09 para R$

1,99 o litro entre março e abril deste ano.

Em comparação com a média dos últimos cinco anos

no período, que oscila atualmente em R$ 1,56 o litro, as

negociações do anidro durante abril, em R$ 1,76 o litro, se

mostraram com ganhos de 12,79%, bem acima do

posicionamento do mês anterior, quando o preço de

negociação do anidro se mostrou 7,71% acima da média

dos últimos cincos para aquele mesmo período.

A própria média dos últimos cinco anos teve uma queda

de 4,88% passando de R$ 1,64 para R$ 1,56 o litro. Para o

segundo trimestre do ano a expectativa da  SAFRAS &

Mercado é de preços ao redor de R$ 1,75 o litro.

Com isto,  a média de preço do segundo trimestre de

2017 deve ter uma baixa de 9,48% frente ao que fora

observado na margem e também uma alta de 4,50% frente

a média de preço em R$ 1,67 observada  no segundo

trimestre do ano anterior.
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