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

mai/10 15,12 -0,57 15,03 15,74 39.672 ago/10 465,00 -15,10 464,40 483,80 34.081

jul/10 15,37 -0,48 15,25 15,92 279.140 out/10 441,50 -12,60 441,30 458,00 11.403

out/10 16,10 -0,43 15,99 16,60 155.846 dez/10 440,50 -11,30 440,00 448,70 3.071

mar/11 16,89 -0,33 16,76 17,25 72.360 mar/11 449,50 -8,90 448,50 457,90 2.194

mai/11 16,69 -0,30 16,57 16,98 21.414 mai/11 448,50 -8,20 446,10 447,30 1.403

jul/11 16,58 -0,23 16,50 16,57 18.243 ago/11 447,20 -7,80   337

out/11 16,62 -0,18 16,50 16,75 18.243 out/11 444,80 -7,80   54

mar/12 16,64 -0,07 16,43 16,70 19.074 dez/11 435,00 -15,20    

mai/12 16,38 0,07    4.858

jul/12 16,26 -0,05 16,20 16,20 8.206

out/12 16,00 15,75 15,75  

total 637.056 total 52.543

k / n -0,25 n / v k / h1 -1,77 q/v 23,50 q/z 24,50

k / k1 -1,57 white premium k/q 131,66 n/q 102,65

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

eletrônico 140.938 Açucar djia 10.413,23 0,10% crb - 278,38 -5,20 272,92 278,38

calls 16.280 0 SP500 JUN 1.187 -2,11% crude C,OIL JUN* 84,2 -2,04 81,94 84,33

puts 16.399 Etanol ibov 67.016 -2,69% euro EURO JUN 1,335 -0,014 1,321 1,342

0 dol index IDollar JUN* 81,615 0,695 81,360 82,315dol com - 1,766 0,021 1,750 1,770
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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

Hoje novamente o açúcar trabalhou em queda acompanhando o colapso nas commodities CRB -1,90% e nos mercados

financeiro DJI- 0,94%, por outro lado o fortalecimento expressivo do dólar índex +0,92% @ 81,95. A China anunciou que sua

produção deverá ficar em torno dos 10,7 mm tons considerando um consumo de 14 mm de tons e 2 mm tons de estoques as

importações deverão ficar em 500k, originadas principalmente de Cuba. Junto com a China a safra da Tailândia e Paquistão

foram também foram afetadas, porém Nem este conjunto de noticias foi suficiente para dar suporte ao mercado. Pois hoje

foi divulgado o relatório quinzenal da UNICA referente a primeira quinzena de abril com uma moagem de 26 mm de tons

52,2% a mais do que no mesmo período do ano anterior,a produção de açúcar foi quase 70% maior. O VHP teve 48 pontos de

queda no julho, já o refinado -$15,10 no contrato de agosto. O prêmio do branco foi pressionado durante a sessão de hoje e

perdeu cerca de $7 desde esta manhã para $126 base N/Q. 

*** 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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