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

mai/10 17,67 1,10 16,17 17,89 265.903 mai/10 484,80 11,10 463,40 486,50 25.544

jul/10 17,49 1,04 16,05 17,66 192.990 ago/10 468,10 11,10 447,50 469,10 24.105

out/10 17,35 0,89 16,05 17,40 131.705 out/10 462,90 15,40 440,00 463,80 8.620

mar/11 17,54 0,76 16,41 17,55 58.006 dez/10 466,40 14,00 448,00 462,10 2.477

mai/11 17,05 0,55 16,05 17,07 18.493 mar/11 475,10 11,50 458,00 475,30 1.338

jul/11 16,67 0,60 16,40 16,70 17.032 mai/11 473,60 14,00 452,00 472,20 881

out/11 16,47 0,50 16,10 16,51 17.032 ago/11 453,60 14,00    

mar/12 16,22 0,33 15,78 16,36 15.880 out/11 433,60 18,00   43

mai/12 16,20 0,37 16,00 16,25 3.967

jul/12 16,17 0,34 15,50 16,20 7.462

out/12      

total 728.470 total 63.008

k / n 0,18 n / v k / h1 0,13 k/q 16,70 k/v 21,90

k / k1 0,62 white premium k / h 95,24 q/k 82,51

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

eletrônico 148.118 Açucar djia 10.836,15 -0,48% crb - 272,28 -2,23 268,40 271,71

calls 55.028 0 SP500 JUN 1.164 -0,52% crude C,OIL MAI* 81,91 -1,52 79,88 81,64

puts 23.523 Etanol ibov 68.979 -0,59% euro EURO JUN 1,349 -0,017 1,332 1,350

0 dol index IDollar JUN* 82,106 1,067 81,125 82,190dol com - 1,800 0,000 1,783 1,802

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 parece ter voltado a região que é considerada um suporte pelo fato de se alinhar com o preço do custo de produção

brasileira. Há rumores de ontem alguns fundos finalmente teriam sido forçados a liquidar suas posições compradas ontem

justificando o derretimento. Os fundamentos continuam praticamente todos baixistas com a melhora da safra indiana e uma

expectativa de inicio de safra brasileira com qualidade bem melhor que a do ano anterior. Portanto um rali nos preços é

justificado por um pullback como hoje, após uma queda significativa. O rating de Portuga foi cortado para A A-, o que trouxe

ao mercado uma queda de mais de 1% ao euro e o dólar índex pelo contrário subiu quase 1%. O VHP teve pontos de alta, já o

refinado teve -$, 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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min

ldn - branco nº.5 - (50 tons) usd/ton.
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