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

mar/10 29,40 0,12 28,90 29,82 255.375 mar/10 734,50 0,90 732,60 740,90 29.344

mai/10 28,38 0,14 27,89 28,73 183.752 mai/10 735,80 -3,50 732,90 744,90 33.593

jul/10 24,96 0,36 24,50 25,00 163.483 ago/10 691,80 -4,00 689,50 698,90 15.061

out/10 22,53 0,25 22,24 22,60 146.853 out/10 620,40 -0,20 618,30 622,70 7.156

mar/11 20,80 0,25 20,49 20,80 53.850 dez/10 571,80 1,50 570,00 572,70 1.527

mai/11 19,21 1,23 19,00 19,20 16.394 mar/11 546,20 0,00   713

jul/11 18,17 0,69 17,93 18,18 16.394 mai/11 521,20 0,00   438

out/11 17,73 0,93 17,66 17,66 15.058 ago/11 497,10 2,10    

mar/12 16,99 0,64 16,82 17,00 13.592

mai/12 16,51 0,16 16,39 16,39 3.451

jul/12 16,23    2.778

total 870.980 total 87.832

h / k 1,02 k / n h / v 6,87 h / k -1,30 h/q 42,70

h / h11 8,60 white premium h / h 86,34 k / k 110,13

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

eletrônico 115.728 Açucar djia 10.288,84 1,01% crb - 267,98 5,48 267,98 273,48

calls 7.683 0 SP500 MAR 1.099 1,27% crude C,OIL MAR* 74,43 2,78 74,4 77,37

puts 16.586 Etanol ibov 67.243 1,01% euro EURO MAR 1,392 0,005 1,388 1,397

0 dol index IDollar MAR* 79,420 -0,260 79,135 79,580

dol com - 1,830 -0,029 1,828 1,849
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FECHAMENTO DE AÇÚCAR E ÁLCOOL

2  fevereiro, 2010

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

Os preços do açúcar permaneceram fortalecidos. Fundamentalmente as premissas hoje parecem ter ligeiras mudanças.

Duas instituições de respeito prevêem que os preços do açúcar deverão se enfraquecer durante este ano, com o inicio da

safra brasileira e a recuperação da indiana. No cenário macro as commodities tiveram seus piores momentos do ultimo ano,

mas hoje a recuperação do petróleo +3,47% impulsionou as commodities também, junto com uma ligeira queda no dólar,

índex -0,33%. O VHP se ajustou com 12 pontos de alta, enquanto o refinado teve +$0,90, 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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