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

mai/10 15,05 -0,05 14,92 15,30 7.414 ago/10 470,10 5,10 464,00 472,00 32.843

jul/10 15,15 -0,14 15,10 15,50 290.646 out/10 444,10 2,90 438,90 445,80 11.802

out/10 15,81 -0,07 15,76 16,08 146.905 dez/10 439,10 0,40 434,50 440,50 3.272

mar/11 16,61 -0,06 16,51 16,84 74.347 mar/11 447,60 0,90 444,30 449,40 2.312

mai/11 16,47 0,00 16,37 16,60 23.288 mai/11 448,10 0,90 447,30 449,90 1.406

jul/11 16,35 -0,08 16,30 16,39 18.668 ago/11 449,20 2,60   337

out/11 16,38 -0,20 16,31 16,40 18.668 out/11 446,60 2,60   54

mar/12 16,57 0,16 16,41 16,55 19.278 dez/11 433,70 4,60   1

mai/12 16,40 0,08 16,50 16,50 4.923

jul/12 16,34 0,02    8.716

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

total 613.696 total 52.027

k / n -0,10 n / v k / h1 -1,56 q/v 26,00 q/z 31,00

k / k1 -1,42 white premium k/q 138,30 n/q 110,10

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

eletrônico 59.618 Açucar djia 11.008,61 -1,42% crb - 275,29 2,42 275,29 277,98

calls 9.399 0 SP500 JUN 1.186 -1,93% crude C,OIL JUN* 85,17 0,82 85,16 86,5

puts 3.627 Etanol ibov 67.549 -0,63% euro EURO JUN 1,325 0,007 1,323 1,334

0 dol index IDollar JUN* 81,991 -0,216 81,745 82,230dol com - 1,737 0,005 1,723 1,738

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 permaneceu sem grandes alterações e movimentações com a expiração do contrato de K0 do Nº11. O spread

se ajustou com 10 pontos de diferença base K0/N0 considerando um OI de 7.414 no K0 relativo ao dia 29 de abril a entrega

devera ficar com entre 180-200 mm tons segundo as expectativas do mercado. Ontem foi divulgado que o governo brasileiro

iria disponibilizar $1,5bi para manter os estoques de etanol, considerando que a partir de domingo a blendagem voltará a ser

de 25%, mas hoje divulgou que isso poderá ficar em torno de $2,5 bi. Na Índia o governo tentará proteger a produção 100%

indiana removendo as restrições de vendas, ou seja, o refino de açúcar importado no último ano para suprir a demanda será

menos competitivo, a justificativa do governo foi de proteger os produtores com na queda de preços. O VHP se ajustou com

147 pontos de queda já o refinado +$5,10 no contrato de Agosto . O prêmio do branco se alargou mais de $17 hoje e se

ajustou acerca de $136 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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min

ldn - branco nº.5 - (50 tons) usd/ton.
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