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

mar/10 29,28 -0,62 29,20 30,40 258.746 mar/10 733,60 -9,30 728,70 747,70 27.537

mai/10 28,24 -0,36 28,15 29,00 180.183 mai/10 739,30 -4,50 731,90 749,40 33.201

jul/10 24,60 -0,11 24,30 24,98 162.463 ago/10 695,80 1,60 685,20 699,20 14.524

out/10 22,28 -0,04 21,77 22,44 146.681 out/10 620,60 -0,20 611,00 624,30 7.183

mar/11 20,55 0,01 20,05 20,54 53.836 dez/10 570,30 0,80 565,80 569,40 1.509

mai/11 19,05 1,08 18,80 19,00 16.382 mar/11 543,70 0,20 535,90 543,80 695

jul/11 17,98 0,46 17,70 18,00 16.382 mai/11 518,70 0,20   417

out/11 17,48 0,63 17,33 17,54 15.036 ago/11 495,00 0,00    

mar/12 16,80 0,35 16,65 16,85 13.572

mai/12 16,35 -0,10    3.454

jul/12 16,08 15,88 15,95 2.770

total 869.505 total 85.066

h / k 1,04 k / n h / v 7,00 h / k -5,70 h/q 37,80

h / h11 8,73 white premium h / h 88,09 k / k 116,71

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

eletrônico 103.733 Açucar djia 10.174,95 1,07% crb - 265,59 2,27 265,45 268,18

calls 11.938 0 SP500 MAR 1.084 1,31% crude C,OIL MAR* 72,89 1,44 72,49 74,46

puts 5.645 Etanol ibov 66.720 2,01% euro EURO MAR 1,387 0,005 1,385 1,393

0 dol index IDollar MAR* 79,650 -0,195 79,380 79,760

dol com - 1,859 -0,026 1,859 1,891

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 amanheceu novamente fazendo máximas históricas, mas ao longo do dia com a abertura das bolsas e a

abertura do euro fortalecido parece ter se enfraquecido. Mesmo com o cenário otimista para as commodities +0,85%, com

um dólar monótono índex -0,24%. Apesar da realização de hoje a demanda permanece fortificada até mesmo no contrato de

março, e a origem desta demanda é vasta e desconhecida vem de consumidor final, fundo de hedge, trading, nenhum dado

ao certo. Sendo assim o VHP teve 62 pontos de queda enquanto o refinado -$9,30, ambos no contrato de 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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min

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