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

mai/10 18,33 0,09 17,66 18,47 279.052 mai/10 521,50 0,10 509,60 526,00 26.711

jul/10 17,87 0,18 17,16 17,97 186.973 ago/10 502,50 0,10 492,70 505,00 21.412

out/10 17,50 0,12 16,90 17,60 165.816 out/10 482,60 -0,90 475,00 487,40 9.726

mar/11 17,43 0,16 16,99 17,50 59.347 dez/10 476,10 2,10 467,00 476,80 2.322

mai/11 16,77 0,18 16,41 16,84 18.498 mar/11 472,30 2,50 469,30 475,10 1.114

jul/11 16,28 0,35 16,15 16,35 16.973 mai/11 464,30 3,50 463,00 465,40 715

out/11 16,06 0,49 16,00 16,07 16.973 ago/11 450,30 11,40    

mar/12 15,68 0,14 15,70 15,94 15.647 out/11 438,80 11,40   43

mai/12 15,62 -0,27    3.849

jul/12 15,55 -0,34    7.505

out/12      

total 770.633 total 62.043

h / k 0,46 k / n h / v 0,90 k/q 19,00 k/v 38,90

h / h11 1,56 white premium k / h 117,39 q/k 108,53

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

eletrônico 120.507 Açucar djia 10.732,39 0,43% crb - 273,31 2,76 273,54 276,37

calls 43.116 0 SP500 MAR 1.163 0,35% crude C,OIL ABR* 81,7 1,06 81,72 83,09

puts 15.310 Etanol ibov 69.455 -0,70% euro EURO JUN 1,376 -0,002 1,373 1,382

0 dol index IDollar JUN* 79,850 -0,075 79,730 80,075dol com - 1,765 0,003 1,760 1,766
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FECHAMENTO DE AÇÚCAR E ÁLCOOL

17  março, 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 amanheceu com novas mínimas deste ano. Os fundamentos continuam se contrabalanceando, pois ontem foi

divulgada uma expectativa de início de safra brasileira dentro dos parâmetros com o clima mais seco no inicio da moagem,

junto com uma previsão de melhora na produção indiana e tailandesa em cerca de 15-20%. Por outro lado na China o clima

continua não favorável para o cultivo da cana, e o Paquistão também anunciou que deverá importar cerca de 2 mm tons de

VHP e 500K de refinado. Desta forma o mercado derreteu com sell stops, mas revidou com um pullback próximo ao

fechamento. O sentimento do mercado novamente é de se afastar, pois s esses níveis o açúcar já cruza negativamente o

breakeven da produção brasileira. O VHP teve9  pontos de alta, já o refinado +$0,90, ambos no contrato de março. 

*** 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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