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

mar/10 24,45 -0,66 23,94 25,09 30.753 mai/10 661,70 -12,00 657,90 675,90 39.122

mai/10 23,70 -0,70 23,40 24,31 273.223 ago/10 632,00 -12,10 627,10 644,50 18.604

jul/10 22,11 -0,60 21,79 22,80 169.311 out/10 578,60 -11,10 573,00 588,80 8.673

out/10 20,90 -0,51 20,59 21,21 155.861 dez/10 542,70 -7,20 539,10 548,10 2.017

mar/11 19,78 -0,41 19,50 20,18 58.248 mar/11 528,70 -5,00 524,00 529,00 1.021

mai/11 18,68 0,35 18,48 19,02 17.458 mai/11 520,00 2,10   443

jul/11 17,86 -0,08 17,72 18,33 17.458 ago/11 500,10 2,10    

out/11 17,45 0,10 17,33 17,80 15.740 out/11 485,00 0,00    

mar/12 16,87 -0,11 16,72 17,00 14.901

mai/12 16,47 -0,51 16,62 16,62 3.822

jul/12 16,11 16,00 16,20 3.140

total 759.915 total 69.880

h / k 0,75 k / n h / v 3,55 k/q 29,70 k/v 83,10

h / h11 4,67 white premium k / h 122,67 q/k 109,50

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

eletrônico 114.265 Açucar djia 10.288,54 -0,83% crb - 274,74 -4,03 269,11 274,74

calls 12.521 0 SP500 MAR 1.096 -0,74% crude C,OIL ABR* 80 -1,97 77,05 80,32

puts 10.499 Etanol ibov 65.887 0,14% euro EURO MAR 1,353 0,003 1,345 1,357

0 dol index IDollar MAR* 80,915 -0,105 80,700 81,195dol com - 1,831 0,005 1,828 1,840
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indicadores / moedas

FECHAMENTO DE AÇÚCAR E ÁLCOOL

25  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 novamente teve uma forte realização acompanhando o movimento da semana. As noticias são escassas, tanto do

lado bullish quanto bearish. O déficit é real já estava overpriced, o que deixando açúcar a mercê dos mercados financeiros e

da volatilidade das moedas. Hoje apesar da depreciação do dólar -0,18% as commodities trabalham negativas CCI -0,59%,

com divulgação de dados negativos da economia americana, o pedido de auxílio desemprego era esperado em 460 mil, mas

o numero foi 491 mil. Sendo assim açúcar se ajustou com 66 pontos de queda, e o refinado com -$12,00 na mesma entrega. 

*** 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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