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

mai/10 15,69 0,03 15,55 16,00 44.745 ago/10 480,10 -1,70 480,00 488,00 34.371

jul/10 15,85 0,10 15,71 16,12 275.180 out/10 454,10 -2,90 453,90 461,60 10.905

out/10 16,53 0,09 16,38 16,77 155.620 dez/10 451,80 -2,40 450,60 458,30 2.861

mar/11 17,22 0,09 17,07 17,41 71.605 mar/11 458,40 -3,80 458,20 462,20 2.185

mai/11 16,99 0,12 16,87 17,10 21.258 mai/11 456,70 -4,00   1.403

jul/11 16,83 0,20 16,74 16,99 18.155 ago/11 455,00 -3,00   337

out/11 16,81 0,20 16,75 16,92 18.155 out/11 452,60 -3,00   54

mar/12 16,80 0,09 16,69 16,90 19.026 dez/11 450,20 -3,00    

mai/12 16,48 0,40    4.850

jul/12 16,31 0,23    8.198

out/12 16,00     

total 636.792 total 52.116

k / n -0,16 n / v k / h1 -1,53 q/v 26,00 q/z 28,30

k / k1 -1,30 white premium k/q 134,19 n/q 104,67

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

eletrônico 76.950 Açucar djia 11.228,01 0,21% crb - 279,05 -0,67 278,10 280,20

calls 11.871 0 SP500 JUN 1.212 -0,06% crude C,OIL JUN* 85,12 -1,1 83,78 85,63

puts 8.507 Etanol ibov 69.232 -0,40% euro EURO JUN 1,339 -0,004 1,329 1,340

0 dol index IDollar JUN* 81,498 0,102 81,415 81,845dol com - 1,744 -0,017 1,743 1,747

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 trabalhou sem grandes alterações acompanhando o mercado financeiro. O dólar índex desde esta manhã trabalha

próximo ao inalterado +0,20% @ 81,51 acompanhando a monotonia do mercado escasso de dados durante esta última

semana de abril. No caso do açúcar os fundamentos só continuam baixistas a safra indiana podendo exceder os 18 mm de

tons e a safra brasileira com expectativas maiores em cerca de 10% da safra anterior iniciando com a moagem dentro do

esperado com o clima propício. O VHP teve 10 pontos de alta no contrato de Julho, já o refinado teve -$1,70 no contrato de

Agosto, o prêmio do branco tele um ligeiro estreitamento $130 base N/Q, perdendo $4 desde esta manhã.

*** 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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