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

mai/10 18,24 -1,15 18,02 10655,75 275.139 mai/10 521,40 -19,80 520,60 545,00 28.550

jul/10 17,69 -0,97 17,51 18,70 183.129 ago/10 502,40 -15,10 501,60 521,30 20.366

out/10 17,38 -0,78 17,25 18,20 166.355 out/10 483,50 -16,30 486,30 502,70 9.782

mar/11 17,27 -0,54 17,15 17,85 59.454 dez/10 474,00 -13,80 475,00 488,30 2.276

mai/11 16,59 -0,47 16,45 17,11 18.345 mar/11 469,80 -17,40 471,80 484,10 1.071

jul/11 16,14 -0,16 16,05 16,65 16.808 mai/11 460,80 -15,40 465,40 477,00 669

out/11 15,93 -0,01 15,88 16,35 16.808 ago/11 438,90 -16,30    

mar/12 15,57 -0,35 15,50 16,00 15.609 out/11 427,40 -16,30   43

mai/12 15,54 -0,35 15,90 15,95 3.825

jul/12 15,46 -0,43    7.513

out/12      

total 762.985 total 62.757

h / k 0,55 k / n h / v 0,97 k/q 19,00 k/v 37,90

h / h11 1,65 white premium k / h 119,28 q/k 112,40

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

eletrônico 129.584 Açucar djia 10.655,75 0,13% crb - 273,31 2,75 270,79 273,93

calls 29.565 0 SP500 MAR 1.154 0,38% crude C,OIL ABR* 79,8 1,94 79,32 82,04

puts 19.604 Etanol ibov 69.645 0,90% euro EURO JUN 1,367 0,006 1,366 1,378

0 dol index IDollar JUN* 80,500 -0,415 79,850 80,535dol com - 1,768 0,006 1,763 1,770

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 fez nova mínima deste ano. O sentimento continua baixista, mas a maioria das tradings já começa a

acreditar que o mercado parece fazer fundo, considerando o breakeven de produção brasileira em torno dos 18,00 c/lb. Os

principais trades de hoje podem ser atribuídos a realização de lucros como a K22P cerca de 2 mil lotes. Hoje também mais 10

mil EFS foram negociadas, mas no vencimento de maio. O cenário macro permaneceu otimista para as commodities com o

dólar índex negativo -0,50%, novamente colocando o açúcar de acordo somente com seus próprios fundamentos. O VHP se

ajustou com 115 pontos de queda, enquanto o refinado teve -$19,18, 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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ldn - branco nº.5 - (50 tons) usd/ton.
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