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

mar/10 26,95 -0,58 26,72 27,95 178.245 mar/10 741,20 -3,90 738,00 752,00 4.527

mai/10 26,33 -0,57 26,09 27,25 232.244 mai/10 736,00 -1,60 731,00 750,60 41.574

jul/10 24,19 -0,37 24,00 24,80 171.598 ago/10 686,60 -1,10 681,00 700,50 15.391

out/10 22,29 -0,23 22,03 22,65 152.166 out/10 615,50 0,30 608,30 624,50 7.250

mar/11 20,46 -0,26 20,07 20,80 58.090 dez/10 569,40 -1,80 559,40 574,00 1.797

mai/11 19,01 0,68 19,00 19,25 17.285 mar/11 543,40 -2,80 532,60 542,30 782

jul/11 18,24 0,29 18,25 18,40 17.285 mai/11 521,00 -2,20 520,70 520,70 447

out/11 17,85 0,63 17,85 17,95 15.693 ago/11 497,70 0,00    

mar/12 17,24 0,78 17,08 17,26 14.771

mai/12 16,51 0,05 16,47 16,48 3.617

jul/12 16,14 16,10 16,10 2.953

total 863.947 total 71.768

h / k 0,62 k / n h / v 4,66 h / k 5,20 h/q 54,60

h / h11 6,49 white premium h / h 147,05 k / k 155,52

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

eletrônico 132.642 Açucar djia 10.087,81 -0,56% crb - 269,71 -2,85 265,43 269,71

calls 10.926 0 SP500 MAR 1.068 -0,86% crude C,OIL MAR* 75,28 -1,85 72,66 75,35

puts 8.060 Etanol ibov 65.704 -0,64% euro EURO MAR 1,369 -0,008 1,353 1,370

0 dol index IDollar MAR* 80,100 0,370 80,075 80,835

dol com - 1,863 0,014 1,858 1,870
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FECHAMENTO DE AÇÚCAR E ÁLCOOL

12  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

O açúcar trabalhou negativo durante todo o dia. Apesar da realização usual do final da semana a China, segundo maior

consumidor do produto, deverá se utilizar de uma porcentagem acima do previsto dos estoques para ajustar os preços

domésticos . a queda pode ser atribuída ao mercado externo, com a divulgação do PIB europeu de +0,10% quando o

esperado era de +0,30%, o que trouxe com tom negativo ao euro -0,55% e as commodities CCI -0,56% com um dólar índex

positivo +0,55%. O açúcar VHP teve 58 pontos de queda no março, já o refinado no março se ajustou com -$3,90, no seu

ultimo dia de negociação.  Vele lembrar que as opções de H vencem nesta terça-feira. 

*** 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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