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

mai/10 18,64 -0,39 18,23 19,45 278.893 mai/10 528,10 -4,50 519,30 543,00 26.729

jul/10 18,31 -0,20 17,99 18,91 192.914 ago/10 509,70 -4,30 501,80 523,00 22.953

out/10 17,96 -0,06 17,61 18,41 132.589 out/10 491,40 1,60 479,30 499,50 9.090

mar/11 17,99 0,05 17,61 18,33 59.713 dez/10 482,40 -2,00 472,60 490,00 2.424

mai/11 17,39 0,14 17,10 17,54 18.602 mar/11 486,90 2,80 476,60 492,10 1.134

jul/11 16,94 0,45 16,67 17,15 17.117 mai/11 479,20 3,10 475,00 485,60 740

out/11 16,72 0,60 16,59 16,75 17.117 ago/11 462,60 1,90    

mar/12 16,31 0,25 16,01 16,49 15.749 out/11 451,10 1,90   43

mai/12 16,22 0,25 16,32 16,32 3.835

jul/12 16,10 0,13 16,00 16,20 7.547

out/12      

total 744.076 total 63.113

k / n 0,33 n / v k / h1 0,65 k/q 18,40 k/v 36,70

k / k1 1,25 white premium k / h 117,16 q/k 106,03

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

eletrônico 103.521 Açucar djia 10.726,04 -0,49% crb - 276,30 -3,05 271,15 275,68

calls 15.503 0 SP500 MAR 1.161 -0,16% crude C,OIL ABR* 82,2 -1,61 79,86 82,17

puts 9.026 Etanol ibov 69.085 -0,88% euro EURO JUN 1,362 -0,008 1,350 1,363

0 dol index IDollar JUN* 80,440 0,535 80,440 81,135dol com - 1,799 0,034 1,789 1,803
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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 durante esta manhã foi contra os fundamentos macros e trabalhou positivo, mas novamente o que parecia ser um

suporte e trazer tanto a demanda quanto a oferta de volta ao mercado novamente pode ser considerado outro pullback.

Hoje o açúcar voltou a trabalhar negativo, acompanhando as commodities e a rotineira realização de sexta feira. Apesar de

que a queda hoje foi menos abrasiva, pois a maioria dos stops de fundos já tinham sido atingidos no início da semana. O VHP

fechou com 39 pontos de queda, já o refinado -$4,90, 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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