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

mai/10 19,39 -0,28 19,11 19,90 279.349 mai/10 541,20 0,30 540,50 551,70 28.642

jul/10 18,66 -0,21 18,45 19,08 180.397 ago/10 517,50 -0,40 517,00 528,20 20.109

out/10 18,16 -0,19 17,98 18,51 156.948 out/10 499,80 2,00 499,20 507,00 9.789

mar/11 17,81 -0,13 17,68 18,11 59.413 dez/10 487,80 3,20 485,80 493,60 2.109

mai/11 17,06 -0,10 16,98 17,16 18.212 mar/11 487,20 4,10 485,50 487,20 1.067

jul/11 16,61 0,28 16,40 16,74 16.803 mai/11 476,20 8,10 474,50 474,50 668

out/11 16,30 0,36 16,15 16,33 16.803 ago/11 455,20 6,40    

mar/12 15,94 0,04 15,82 16,00 15.598 out/11 443,70 6,40   31

mai/12 15,92 0,03    3.818

jul/12 15,87 -0,02    7.513

out/12      

total 754.854 total 62.415

h / k 0,73 k / n h / v 1,58 k/q 23,70 k/v 41,40

h / h11 2,33 white premium k / h 113,72 q/k 106,12

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

eletrônico 71.500 Açucar djia 10.615,32 -0,09% crb - 273,31 -2,52 269,84 273,31

calls 24.835 #REF! SP500 MAR 1.148 -0,30% crude C,OIL ABR* 81,24 -1,36 79,13 81,31

puts 8.611 Etanol ibov 69.012 -0,47% euro EURO MAR 1,376 -0,006 1,369 1,378

#REF! dol index IDollar MAR* 80,175 0,335 79,765 80,180dol com - 1,764 0,002 1,762 1,769
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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 hoje trabalhou negativo, mas sem grandes alterações até perto do ajusto, quando teve sua perda mais significativa

e permaneceu desta forma até o fechamento. De notícias fundamentais nada mudou. A FCStone divulgou que espera uma

produção 40% maior para esta safra, a maioria dos trades estão considerando que com essa queda dos preços o déficit já

esteja coberto, pois caso contrário a demanda já deveria ter voltado ao mercado. O cenário macro também não foi otimista

com o dólar índex se recuperando +0,52%, deixando um tom negativo para as commodities café -0,98% no contrato de maio.

O VHP teve perda de 28 pontos, já o refinado -$0,30, ambos no contrato de maio. 

*** 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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