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

mai/10 15,66 -0,41 15,48 16,40 48.725 ago/10 481,80 -5,30 478,00 492,70 34.090

jul/10 15,75 -0,39 15,55 16,45 274.471 out/10 457,00 -9,10 451,90 469,50 10.730

out/10 16,44 -0,41 16,27 17,14 156.632 dez/10 454,20 -9,50 448,50 466,80 2.715

mar/11 17,13 -0,41 16,95 17,79 70.826 mar/11 462,20 -10,40 456,90 475,50 2.133

mai/11 16,87 -0,39 16,74 17,27 20.984 mai/11 460,70 -9,80 469,50 469,50 1.403

jul/11 16,72 -0,28 16,60 17,32 18.222 ago/11 458,00 -9,70   337

out/11 16,63 -0,28 16,60 17,00 18.222 out/11 455,60 -9,70   54

mar/12 16,61 -0,10 16,58 16,81 18.687 dez/11 453,20 -9,70    

mai/12 16,26 -0,09    4.790

jul/12 16,08 -0,27 16,12 16,20 8.142

out/12 15,76 16,00 16,00  

total 639.701 total 51.462

k / n -0,09 n / v k / h1 -1,47 q/v 24,80 q/z 27,60

k / k1 -1,21 white premium k/q 136,56 n/q 109,77

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

eletrônico 123.964 Açucar djia 11.163,54 0,26% crb - 277,12 1,91 276,46 279,38

calls 12.182 0 SP500 JUN 1.208 0,66% crude C,OIL JUN* 83,7 1,35 82,92 85,19

puts 3.952 Etanol ibov 69.405 0,03% euro EURO JUN 1,332 0,008 1,320 1,340

0 dol index IDollar JUN* 81,682 -0,187 81,450 82,200dol com - 1,763 0,000 1,760 1,767
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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 teve outra realização hoje se descolando dos fundamentos macro que tem um dólar índex ligeiramente recuando -

0,078% @81,50 e o euro subindo +0,59% @ 1,33950 e da maioria das commodities que trabalharam positivas CRS +0,70%.

Há rumores de compras de branco feitas principalmente pela China e Paquistão na tentativa de refazer estoques. No Brasil as

usinas ainda não possuem produto para vender e os preços domésticos estão muito mais atraentes do que exportarão. O

VHP fechou com 39 pontos de queda no Julho e o refinado teve -$5,30 no contrato de agosto. O prêmio de branco base N/Q

se alargou para $134. 

*** 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.

-0,69

Hencorp Commcor

Corretora de Mercadorias

Hencorp Commcor

Corretora de Mercadorias


