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

mai/10 15,89 -0,51 15,80 16,67 220.695 mai/10 489,00 7,40 482,00 493,70 20.632

jul/10 16,23 -0,49 16,12 16,95 199.554 ago/10 463,60 10,40 454,10 467,00 25.587

out/10 16,70 -0,28 16,61 17,16 125.703 out/10 461,40 10,20 452,00 463,50 8.254

mar/11 17,07 -0,19 16,91 17,40 65.033 dez/10 461,40 10,50 457,40 462,60 2.691

mai/11 16,84 -0,12 16,66 17,10 18.895 mar/11 466,20 9,80 457,50 466,90 1.671

jul/11 16,55 0,06 16,52 16,82 16.879 mai/11 464,10 8,70 453,00 463,50 900

out/11 16,37 0,15 16,24 16,58 16.879 ago/11 454,60 12,60 453,00 453,60 44

mar/12 16,17 0,07 15,99 16,36 16.429 out/11 438,00 0,00   52

mai/12 16,15 0,08 15,90 15,90 4.253

jul/12 16,10 0,03 15,99 16,15 8.240

out/12 16,00 15,85 16,00  

total 692.560 total 59.831

k / n -0,34 n / v k / h1 -1,18 k/q 25,40 k/v 27,60

k / k1 -0,95 white premium k / h 138,69 q/k 105,79

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

eletrônico 94.305 Açucar djia 10.969,62 -0,04% crb - 276,43 -0,99 277,97 280,31

calls 16.780 0 SP500 JUN 1.183 0,91% crude C,OIL MAI* 86,62 0,13 86,13 87,09

puts 5.441 Etanol ibov 71.249 -0,06% euro EURO JUN 1,348 -0,008 1,336 1,350

0 dol index IDollar JUN* 81,570 0,271 81,315 81,815dol com - 1,754 -0,015 1,754 1,770

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 hoje trabalhou próximo ao inalterado praticamente durante todo o dia e novamente foi pressionado próximo ao

ajuste. Do lado fundamental dando um suporte aos preços tem as chuvas na região C/S brasileira que estão fomentando os

preços internos principalmente do etanol podendo inclinar o mix de produção. O open interest de hoje mostrou ainda uma

posição de 100 mil contratos K/N que ainda devem ser rolados, pois nem fundos obviamente irão rolar ou liquidar posição e

tradings também não tem vantagem alguma de ficaram com posição comprada no cenário atual. O dólar índex se inverteu

desde esta manhã e trabalha negativo -0,08%, o que não surtiu efeito para as commodities que permanecem negativas. O

VHP teve 51  pontos de queda, e o refinado +$7,40, 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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