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

mai/10 16,46 -0,45 16,45 17,18 71.690 ago/10 489,70 -6,90 488,20 505,20 34.155

jul/10 16,60 -0,45 16,58 17,34 266.929 out/10 472,20 -7,10 471,50 485,00 10.506

out/10 17,20 -0,61 17,17 17,99 151.863 dez/10 470,20 -5,80 469,10 481,40 2.726

mar/11 17,71 -0,68 17,71 18,50 69.695 mar/11 479,80 -5,20 480,00 483,00 2.135

mai/11 17,41 -0,71 17,44 18,20 20.366 mai/11 478,50 -4,20 479,50 482,90 1.397

jul/11 17,31 -0,47 17,38 18,05 18.010 ago/11 475,00 -4,00 477,00 477,00 336

out/11 17,13 -0,42 17,20 17,85 18.010 out/11 467,50 -4,00   54

mar/12 16,95 -0,33 16,92 17,60 18.082 dez/11 465,10 -4,00    

mai/12 16,63 -0,44 16,65 17,26 4.518

jul/12 16,43 -0,64 16,65 17,00 8.068

out/12 15,90 16,05 16,05 843

total 648.074 total 51.309

k / n -0,14 n / v k / h1 -1,25 q/v 17,50 q/z 19,50

k / k1 -0,95 white premium k/q 126,82 n/q 106,23

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

eletrônico 120.458 Açucar djia 11.128,47 0,33% crb - 273,23 2,55 273,23 276,19

calls 11.149 0 SP500 JUN 1.204 0,83% crude C,OIL MAI* 81,45 1,53 81,51 83,63

puts 4.997 Etanol ibov 69.365 0,39% euro EURO JUN 1,348 -0,003 1,343 1,353

0 dol index IDollar JUN* 81,141 0,040 80,860 81,235dol com - 1,753 -0,002 1,748 1,754
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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 açúcar parece ter estar voltando aos padrões das ultimas semanas trabalhando em um range menor e pressionado

próximo ao ajuste. Há rumores de que os produtores brasileiros estão fixando em qualquer oportunidade de alta que o

mercado proporcione, as tradings por outro lado estão tentando controlar isso fixando somente seis semanas antes da

expiração do contrato. O consenso do mercado parece a compra do prêmio do branco, que após a expiração do contrato de

maio LDN se estreitou agora se recupera tornando-se novamente atrativo base N/Q +$127. O dólar índex permaneceu

praticamente inalterado com +0,16% @ 81,05, deixado as commodities livre à seus próprios fundamentos. O VHP teve 45

pontos de queda no contrato de Julho e o refinado com -$6,90 no contrato de agosto. 

*** 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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