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

mai/10 17,51 0,51 17,03 17,55 242.767 mai/10 503,00 17,00 491,40 504,50 24.616

jul/10 17,38 0,52 16,86 17,43 206.150 ago/10 475,10 8,70 468,50 476,30 25.206

out/10 17,08 0,38 16,80 17,15 136.070 out/10 465,80 6,60 459,90 467,70 8.540

mar/11 17,09 0,29 16,88 17,12 60.442 dez/10 462,90 5,90 458,80 462,10 2.665

mai/11 16,82 0,29 16,51 17,00 18.688 mar/11 462,90 2,40   1.636

jul/11 16,52 0,46 16,22 16,50 17.007 mai/11 461,40 1,80   893

out/11 16,32 0,52 16,10 16,20 17.007 ago/11 451,40 -2,20 450,90 455,00 7

mar/12 16,03 0,00 15,88 16,05 16.213 out/11 433,00 -0,60   43

mai/12 15,92 0,24    4.122

jul/12 15,84 0,16    7.509

out/12      

total 725.975 total 63.606

k / n 0,13 n / v k / h1 0,42 k/q 27,90 k/v 37,20

k / k1 0,69 white premium k / h 116,97 q/k 91,94

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

eletrônico 88.873 Açucar djia 10.897,06 0,43% crb - 272,28 5,25 267,32 273,21

calls 19.200 0 SP500 JUN 1.169 0,53% crude C,OIL MAI* 80 2,24 80,18 82,78

puts 17.357 Etanol ibov 69.764 1,57% euro EURO JUN 1,340 0,006 1,342 1,351

0 dol index IDollar JUN* 81,978 -0,348 81,445 81,910dol com - 1,804 0,004 1,804 1,813
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FECHAMENTO DE AÇÚCAR E ÁLCOOL

29  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 trabalhou positivo hoje com um range mais apertado comparado aos últimos dias. De novidade fundamental nada

concreto ao não ser possíveis chuvas na região C/S brasileira e um possível atraso nas entregas por falta de uma melhora na

logística possibilitando um suspiro bullish. Apesar de um dia positivo as opções tiveram como destaque compras de put

spread, os rumores são de que alguns traders estão querendo hedgear a produção aproveitando os preços dos mercados

domésticos. O dólar índex trabalha com -0,49% deixando o cenário positivo para as commodities. O VHP se ajustou com 51

pontos de alta já o refinado teve + $17,00, 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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