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

mai/10 16,59 -1,29 16,45 17,99 236.584 mai/10 504,00 -15,00 502,00 525,80 22.225

jul/10 16,51 -1,26 16,40 17,88 190.466 ago/10 471,00 -17,10 470,00 494,30 25.928

out/10 16,50 -0,94 16,38 17,53 126.948 out/10 463,00 -11,00 460,30 477,90 8.536

mar/11 16,70 -0,67 16,50 17,43 62.352 dez/10 465,40 -5,10 460,00 470,50 2.696

mai/11 16,53 -0,53 16,41 17,06 18.841 mar/11 466,40 -2,10 460,90 469,40 1.636

jul/11 16,35 -0,17 16,24 16,80 17.356 mai/11 464,90 -2,10 462,60 464,50 893

out/11 16,13 -0,11 16,05 16,56 17.356 ago/11 456,50 1,90 455,20 455,20 11

mar/12 15,92 -0,23 15,80 16,25 16.303 out/11 441,00 1,00   43

mai/12 15,90 -0,14 15,70 16,07 4.147

jul/12 15,92 -0,12 15,50 15,78 7.534

out/12      

total 697.887 total 61.968

k / n 0,08 n / v k / h1 -0,11 k/q 33,00 k/v 41,00

k / k1 0,06 white premium k / h 138,25 q/k 107,02

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

eletrônico 133.544 Açucar djia 10.844,67 -0,21% crb - 272,28 -0,38 271,77 275,19

calls 10.189 0 SP500 JUN 1.166 -0,31% crude C,OIL MAI* 82,37 1,11 82,22 83,85

puts 10.048 Etanol ibov 70.190 0,33% euro EURO JUN 1,342 0,009 1,339 1,355

0 dol index IDollar JUN* 81,738 -0,433 81,095 81,940dol com - 1,780 -0,020 1,779 1,787
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FECHAMENTO DE AÇÚCAR E ÁLCOOL

31  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 dia teve algumas parciais positivas para o açúcar, mas próximo ao fechamento houve um novo derretimento, como os das

semanas anteriores. Há duas justificativas para tal queda, (i) a Índia anunciou que nesta safra sua produção já chega a 16,7

mlm tons e poderá alcançar 18,5 mlm tons tirando a confiança do mercado; (ii) hoje também é fechamento de trimestre, dia

em que fundos fazem balanceamento de posições e claramente foi percebida pressões para que o açúcar se mantivesse

abaixo em torno dos 17,00c/lb. Apesar do cenário macro otimista para as commodities com o dólar índex trabalhando

negativo -0,54%, tirando o petróleo a maioria delas tiveram um dia negativo. O VHP se ajustou com 129 pontos de queda, já

o refinado teve -$15,00, 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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