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

mai/10 15,95 -0,90 15,91 17,25 106.172 mai/10 537,30 0,00   2.943

jul/10 16,18 -0,90 16,12 17,42 259.849 ago/10 486,30 -10,30 484,00 508,50 33.884

out/10 16,97 -0,63 16,90 17,93 139.966 out/10 466,30 -12,90 464,10 486,70 10.252

mar/11 17,59 -0,51 17,50 18,34 69.861 dez/10 464,20 -12,30 462,00 483,90 2.802

mai/11 17,38 -0,47 17,33 18,05 20.273 mar/11 472,70 -10,80 470,50 488,00 2.083

jul/11 17,30 -0,11 17,26 17,79 17.566 mai/11 469,20 -11,40 467,70 484,00 1.364

out/11 17,11 -0,08 17,00 17,50 17.566 ago/11 462,40 -11,50 470,30 476,00 303

mar/12 17,01 0,04 17,19 17,38 16.809 out/11 452,50 -11,40   54

mai/12 16,78 0,04 16,95 17,08 4.460

jul/12 16,54 -0,20 16,47 16,75 8.121

out/12 16,23 16,20 16,45  

total 660.643 total 53.685

k / n -0,23 n / v k / h1 -1,64 k/q 51,00 k/v 71,00

k / k1 -1,43 white premium k / h 185,66 q/k 129,59

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

eletrônico 218.374 Açucar djia 11.041,26 -0,93% crb - 279,75 -3,48 275,42 279,75

calls 12.701 0 SP500 JUN 1.193 -1,55% crude C,OIL MAI* 85,51 -2,22 82,52 85,44

puts 10.772 Etanol ibov 69.676 -1,20% euro EURO JUN 1,358 -0,007 1,347 1,358

0 dol index IDollar JUN* 80,585 0,315 80,580 81,035dol com - 1,760 0,007 1,746 1,766

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 confirmou sua fragilidade aos fundamentos macros. Ontem a queda foi ligeiramente mascarada pela expiração

das opções NY e do contrato de LDN em Maio. Hoje o mercado abriu praticamente inalterado e entrou em colapso com a

abertura das bolsas americanas, as ações do Goldman Sacks chegaram a fazer 15% de baixa, e o dólar índex também se

fortifica +0,525% @ 80,86. O VHP se ajustou com 90 pontos de queda no junho e o refinado com -$10,30, no contrato de

agosto. O volume foi bem significativo acima dos 200 mil contratos em NY, os spreads desconsiderando K que perdeu sua

liquidez ontem tiveram uma abertura significativa N/V -80. O prêmio do branco base N/Q $130.

*** 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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