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

mai/10 15,10 0,47 14,56 15,16 13.673 ago/10 465,00 9,90 456,00 466,90 33.004

jul/10 15,29 0,43 14,87 15,35 284.936 out/10 441,20 8,70 434,30 441,90 11.658

out/10 15,88 0,35 15,59 15,92 146.705 dez/10 438,70 8,50 431,30 438,70 3.178

mar/11 16,67 0,33 16,38 16,69 73.299 mar/11 446,70 6,00 441,80 446,80 2.328

mai/11 16,47 0,25 16,11 16,51 22.192 mai/11 447,20 5,90 447,10 447,20 1.406

jul/11 16,37 0,20 16,12 16,40 18.656 ago/11 446,60 6,60   337

out/11 16,43 0,09 16,15 16,43 18.656 out/11 444,00 6,40   54

mar/12 16,58 0,45 16,30 16,50 19.610 dez/11 429,10 2,70 429,10 429,10  

mai/12 16,41 0,35 16,23 16,40 4.915

jul/12 16,32 0,26 16,29 16,32 8.188

out/12 16,09 15,90 16,05 843

total 611.673 total 51.965

k / n -0,19 n / v k / h1 -1,57 q/v 23,80 q/z 26,30

k / k1 -1,37 white premium k/q 132,10 n/q 104,11

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

eletrônico 89.703 Açucar djia 11.170,95 1,14% crb - 274,51 0,78 274,51 276,68

calls 18.472 0 SP500 JUN 1.204 1,37% crude C,OIL JUN* 83,22 1,93 83,01 85,46

puts 3.767 Etanol ibov 67.885 1,84% euro EURO JUN 1,319 0,006 1,319 1,328

0 dol index IDollar JUN* 82,535 -0,385 82,035 82,540dol com - 1,732 -0,019 1,725 1,738
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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 hoje divergindo da semana fechou o dia em alta, novamente acompanhando os mercados financeiros DJI +1,27%,

FTSE +0,56% e a ligeira recuperação das commodities CRS +0,28%, o dólar também pela primeira vez na semana trabalhou

negativo -0,52% @ 81,96. Tanto no caso só açúcar quanto das commodities em geral os rumores são que o cenário continua

estático, que essa melhor é um pullback após consecutivos dias queda significativa. A CONAB divulgou hoje que a produção

de açúcar no Brasil deverá aumentar cerca de 17% para 38.7 mm tons com o aumento do plantio pelos produtores e um

clima mais seco favorecendo a produção. O VHP NY ajustou com 43 pontos de alta no Julho e o refinado LDN +$9,90, no

contrato de Agosto. O prêmio do branco permaneceu quase inalterado se ajustou com quase $1 de ganho acerca de $128

comparado com o ajuste de ontem base N0/Q0.

*** 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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