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

mai/10 17,88 0,37 17,36 18,25 241.814 mai/10 519,00 16,00 503,90 521,50 23.081

jul/10 17,77 0,39 17,28 18,13 204.818 ago/10 488,10 13,00 476,90 493,50 25.647

out/10 17,44 0,36 17,05 17,70 125.754 out/10 474,00 8,20 469,40 482,00 8.526

mar/11 17,37 0,28 17,00 17,67 60.854 dez/10 470,50 7,60 468,80 476,00 2.679

mai/11 17,06 0,24 16,70 17,30 18.728 mar/11 468,50 5,60 476,50 476,50 1.636

jul/11 16,74 0,42 16,49 16,80 17.141 mai/11 467,00 5,60   893

out/11 16,52 0,49 16,35 16,57 17.141 ago/11 454,60 3,20   12

mar/12 16,24 0,32 16,10 16,50 16.298 out/11 440,00 7,00   43

mai/12 16,15 0,31 16,00 16,16 4.125

jul/12 16,04 0,20 16,00 16,22 7.525

out/12      

total 714.198 total 62.517

k / n 0,11 n / v k / h1 0,51 k/q 30,90 k/v 45,00

k / k1 0,82 white premium k / h 124,81 q/k 96,34

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

eletrônico 120.471 Açucar djia 10.893,74 -0,02% crb - 272,28 1,28 272,50 274,15

calls 36.741 0 SP500 JUN 1.169 0,00% crude C,OIL MAI* 82,17 0,23 81,77 82,74

puts 12.960 Etanol ibov 69.983 0,06% euro EURO JUN 1,346 -0,005 1,340 1,354

0 dol index IDollar JUN* 81,624 0,146 81,235 81,825dol com - 1,797 -0,003 1,790 1,799

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 mercado hoje também trabalhou em alta durante quase todo o dia, sobre especulações de possíveis compras do Paquistão

de refinado cerca de 100k, e de possíveis chuvas no início da safra brasileira prejudicando a produção. Os produtores que

não fixaram durante o período das altas históricas aproveitam os momentos de alta mais acentuada pra fixarem agora. O

cenário macro tem o dólar índex trabalhando ligeiramente positivo +0,19%, o que pressiona um pouco os preços das

commodities, porém no caso do açúcar a correlação não é muito significativa. O VHP se ajustou com 39 pontos de alta, o

refinado teve +$16,00, 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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min

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

MARKET OUTLOOK

indicadores / moedas

Hencorp Commcor

Corretora de Mercadorias

Hencorp Commcor

Corretora de Mercadorias


