
O encerramento do mês permite a análise do

comportamento das médias de preço de venda do etanol

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

Em março, a média de negociação do biocombustível

oscilou ao redor de R$ 1,88 o litro na usina, indicando queda

de 11,71% em comparação com o preço médio de R$ 2,13

o litro observado no mesmo mês do ano anterior.

Na margem o cenário se repete em igual proporção,

passando para uma baixa de 8,20%, na passagem das

médias de R$ 2,05 o litro de fevereiro para R$ 1,88 o litro de

março na mesma região.

Para o mês de março a expectativa da SAFRAS &

Mercado era de preços médios ao redor de R$ 1,93 o litro,

que significou uma distância de 2,66% sobre os preços

efetivos do período . Para abril a expectativa da SAFRAS &

Mercado é de preços ao redor de R$ 1,78 o litro. Isto

deve significar uma alta de 10,56% no ano [frente a

média de R$ 1,61 o litro de abril de 2016] e uma queda

de 5,24% na margem, frente a média de R$ 1,88 vista

agora em março de 2017.

Na média acumulada do ano as cotações do

hidratado oscilam ao redor de R$ 2,05 o litro, um valor

4,56% inferior que a média de R$ 2,14 observada até o

terceiro mês do ano anterior. A própria média anual teve

ETANOL HIDRATADO CAI 11,71% EM MARÇO.
QUEDAS DEVEM CONTINUAR EM ABRIL
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uma desvalorização de 3,76% passando de R$ 2,13 para

R$ 2,05 o litro entre fevereiro e março deste ano.

Em comparação com a média dos últimos cinco anos

no período, que oscila atualmente em R$ 1,71 o litro, as

negociações de hidratado durante março, em R$ 1,88 o litro,

se mostraram com ganhos de 10,06%, bem abaixo do

posicionamento do mês anterior quando o preço de

negociação do hidratado se mostrou 15,06% acima da média

dos últimos cincos para aquele mesmo período.  Isto ocorreu

mesmo frente a uma desvalorização de 3,39% na média

dos últimos cinco anos para o período que passou de R$

1,77 para R$ 1,71 o litro.

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$
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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.

Etanol anidro recua 14,46% em março

Encerrado o mês de março foi possível observar novas

quedas para o etanol anidro mesmo frente a uma demanda

forte pela gasolina por parte dos consumidores finais. O principal

vetor de baixa para os preços do anidro é a elevação da oferta

em função da entrada da safra nova 2017/18.

Em março a média de negociação do biocombustível

oscilou ao redor de R$ 1,77 o litro na usina, indicando queda

de 14,46% em comparação com o preço médio de R$

2,07 o litro observado no mesmo mês do ano anterior. Na

margem o cenário se repete em menor proporção, passando

para uma baixa de 7,29%, na passagem das médias de

R$ 1,91 o litro de fevereiro para R$ 1,77 o litro de março na

mesma região.

Para o mês de março a expectativa da SAFRAS &

Mercado era de preços médios ao redor de R$ 1,80 o

litro, que se mostrou 1,69% acima da média efetiva do

período. Para a abril a expectativa da SAFRAS & Mercado

é de preços ao redor de R$ 1,78 o litro. Isto deve significar

uma alta de 4,73% no ano [frente a média de R$ 1,70 o litro

de abril de 2016] e uma alta de 0,47% na margem, frente a

média de R$ 1,77 vista agora em março de 2017.

Na média acumulada do ano as cotações do anidro

oscilam ao redor de R$ 1,93 o litro, um valor 7,52% inferior

que a média de R$ 2,09 observada até o terceiro mês do

ano anterior. A própria média anual teve uma desvalorização

de 3,98% passando de R$ 2,01 para R$ 1,93 o litro entre

fevereiro e março deste ano.
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Em comparação com a média dos últimos cinco anos

no período, que oscila atualmente em R$ 1,64 o litro, as

negociações do anidro durante março, em R$ 1,77 o litro,

se mostraram com ganhos de 7,71%, bem abaixo do

posicionamento do mês anterior quando o preço de

negociação do anidro se mostrou 12,94% acima da média

dos últimos cincos para aquele mesmo período.

Esta redução do posicionamento dos preços correntes em

março em relação a média histórica do período ocorreu

mesmo diante de uma queda de 2,96% na média dos

últimos cincos anos que passou de R$ 1,69 para R$

1,64 o litro. A expectativa da SAFRAS & Mercado para

o primeiro trimestre de 2017 era de preços ao redor de

R$ 1,94 o litro o que significou um posicionamento

0,52% acima dos dados efetivos do trimestre.

Já, 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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