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

mai/10 17,53 0,55 17,00 17,79 152.611 mai/10 547,70 11,10 532,60 550,80 5.925

jul/10 17,68 0,45 17,24 17,85 232.582 ago/10 503,40 4,80 495,00 508,00 32.287

out/10 18,02 0,31 17,71 18,08 140.027 out/10 486,10 1,40 481,10 490,00 9.745

mar/11 18,42 0,23 18,19 18,45 68.145 dez/10 484,60 -0,40 482,20 487,30 2.745

mai/11 18,02 0,11 17,85 18,06 19.936 mar/11 491,00 0,80 490,40 492,40 2.077

jul/11 17,78 0,29 17,64 17,81 17.246 mai/11 488,30 2,10 486,50 487,80 1.322

out/11 17,57 0,32 17,46 17,62 17.246 ago/11 480,60 3,30   287

mar/12 17,34 0,33 17,25 17,39 16.848 out/11 470,60 3,30   54

mai/12 17,07 0,23 17,09 17,10 4.430

jul/12 16,85 0,01 16,84 16,84 8.126

out/12 16,54 16,45 16,50  

total 677.197 total 54.442

k / n -0,15 n / v k / h1 -0,89 k/q 44,30 k/v 61,60

k / k1 -0,49 white premium k / h 161,23 q/k 113,62

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

eletrônico 177.480 Açucar djia 11.106,86 0,79% crb - 277,35 2,61 277,35 280,83

calls 28.106 0 SP500 JUN 1.204 1,10% crude C,OIL MAI* 84,05 1,83 83,71 86,39

puts 6.017 Etanol ibov 71.136 0,49% euro EURO JUN 1,360 0,006 1,360 1,368

0 dol index IDollar JUN* 80,625 -0,325 80,140 80,615dol com - 1,746 -0,011 1,742 1,750

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 teve novamente um dia de apreciação. Noticias do USDA ainda não oficialmente aumentou a quota de importação

para 300K e a Rússia reduziu para $50 base três meses a importação do Nº11 aparentemente sustentam o mercado, junto

com as chuvas da semana passada na região C/S brasileira. Na verdade nenhum desses fundamentos é suficiente para causar

esse impacto no mercado, mas o que é valido são algumas mudanças mesmo que pouco significativas em um cenário

inalterado há mais de um mês, como era o caso do açúcar. O dólar índex voltou a enfraquecer -0,33% @80,15, deixando o

ambiente ligeiramente positivo para as commodities. O VHP se ajustou com 55 pontos de alta no maio e o refinado com

$4,80 no agosto, com o prêmio do branco base K/Q em $116,93. Os spreads se estreitaram hoje principalmente o K/N em 10

pontos levando em conta que hoje foi o último dia de rolagem dos fundos de índex. 

*** 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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