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

mar/10 24,79 -2,01 24,71 27,00 75.277 mai/10 687,10 -19,20 680,00 709,80 42.491

mai/10 24,12 -1,84 24,02 26,34 267.655 ago/10 661,10 -10,10 654,10 674,00 17.184

jul/10 22,55 -1,37 22,46 24,10 171.489 out/10 599,10 -6,40 594,10 608,00 7.882

out/10 21,22 -0,94 21,11 22,36 156.273 dez/10 550,90 -6,80 547,10 558,50 1.942

mar/11 19,89 -0,77 19,85 20,68 57.825 mar/11 536,00 -4,00 533,00 539,10 981

mai/11 18,69 0,34 18,85 19,20 17.606 mai/11 518,30 -1,70   443

jul/11 17,99 0,03 18,03 18,35 17.606 ago/11 485,00 0,00    

out/11 17,61 0,37 17,60 17,96 15.765 out/11 485,00 0,00    

mar/12 16,98 0,46 16,94 17,20 14.778

mai/12 16,43 -0,09 16,50 16,60 3.735

jul/12 16,13 16,10 16,22 3.111

total 801.120 total 70.923

h / k 0,67 k / n h / v 3,57 k/q 26,00 k/v 88,00

h / h11 4,90 white premium k / h 140,57 q/k 129,35

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

eletrônico 207.494 Açucar djia 10.413,23 0,10% crb - 277,80 -1,08 275,41 278,29

calls 17.763 0 SP500 MAR 1.109 0,19% crude C,OIL MAR* 79,81 0,22 79,45 80,51

puts 6.987 Etanol ibov 67.574 -0,03% euro EURO MAR 1,360 0,001 1,357 1,365

0 dol index IDollar MAR* 80,720 -0,115 80,430 80,745dol com - 1,809 0,004 1,797 1,813
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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 que permaneceu sem grandes alterações na s últimas semanas iniciou a semana chegando a ter 200 pontos de

queda. o mercado físico esta colaborando em grande parte para esta queda, pois a demanda se esquiva a medida que

aparece cada vez mais oferta, normalmente contra desconto do preço de tela. No cenário macro as commodities trabalham

em queda café K0 -3,82%, CCI -0,58%, enquanto o dólar também se enfraqueceu -0,18%, deixando a razão para rolagem e

realização de posição de fundos de hedge com a aproximação da expiração co contrato de H. O VHP contra entrega no K se

ajustou com 184 pontos de queda ou -7,09%, o refinado no mesmo contrato teve a maior queda dos dois últimos meses -

$19,20 ou -2,79%. 

*** 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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