
venc. fech dif max cont. aberto venc. fech dif min max cont. aberto

mar/10 27,76 -0,28 27,70 28,34 305.384 mar/10 731,80 -4,70 728,10 742,00 35.998

mai/10 26,52 -0,25 26,43 27,04 163.902 mai/10 721,50 -2,70 717,20 728,80 21.559

jul/10 23,70 -0,21 23,56 24,09 146.078 ago/10 663,00 -2,80 660,20 669,10 12.280

out/10 21,52 -0,22 21,50 21,88 100.375 out/10 593,40 -1,60 591,90 592,40 6.183

mar/11 19,77 -0,27 19,71 20,10 50.985 dez/10 553,80 -1,20 555,00 555,00 1.037

mai/11 18,39 0,68 18,40 18,70 18.622 mar/11 529,10 -1,10   581

jul/11 17,62 0,18 17,40 17,88 18.622 mai/11 505,50 -1,90   333

out/11 17,34 0,41    15.733 ago/11 494,20 -1,10    

mar/12 16,81 0,79 17,00 17,00 13.377

mai/12 16,50 0,48    3.419

jul/12 15,96 16,00 16,00 2.718

total 839.215 total 77.971

h / k 2,82 h / n h / v 6,75 h / k 10,30 h/q 68,80

h / h 8,13 v / k1 2,15 premio de branco f/ h 119,80 h / k 136,83

bm&f fech dif ativo venc. fech dif min max

eletrônico 86.590 Açucar djia 10.708,66 0,26% crb - 285,14 0,26 283,46 285,82

calls 25.984 0 SP500 MAR 1.144 0,27% crude C,OIL FEV* 79,65 0,2 78,92 80,36

puts 14.028 Etanol ibov 69.905 -0,68% euro EURO MAR 1,451 0,000 1,444 1,456

0 dol index IDollar MAR* 76,990 -0,145 76,810 77,175

dol com - 1,765 0,005 1,761 1,772
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FECHAMENTO DE AÇÚCAR E ÁLCOOL
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min

ldn - branco nº.5 - (50 tons) usd/ton.

e-mail : sugardesk@commcor.com.br

sugardesk: tel. 55 11 2127-2770  fax. 55 11 3253-6888

volume estimado

n.y. -  raw nº.11 - (112.000lbs.) cts/lbs

ny

bolsas

O açúcar hoje trabalhou sem grandes alterações, com um range pequeno quando comparado aos dias anteriores desta

semana. Nem do lado fundamental nem do lado macro econômico o cenário teve grandes alterações. No cenário macro o

dólar índex permaneceu praticamente inalterado desde esta manha -0,16%, o CRB da mesma forma +0,06%. Os

fundamentos continuam baixista com o governo indiano tomando medidas para evitar que os preços continuem subindo

desta forma. O VHP se ajustou com 28 pontos de queda enquanto o refinado teve -$4,70, ambos contra entrega no março.

*** Esse documento é formado de informações de fontes as quais consideramos confiáveis e de opiniões de profissionais da Hencorp Commcor, entretanto não existe qualquer

garantia de sua precisão. A Hencorp Commcor não assume qualquer responsabilidade pelo uso desse relatório para fins diversos e proíbe a reprodução total ou parcial deste

documento sem sua previa concordância.
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