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

mai/10 14,98 -0,17 14,90 15,28 292.127 ago/10 470,10 0,00   33.585

jul/10 15,67 -0,14 15,57 15,95 147.844 out/10 444,10 0,00   12.038

out/10 16,45 -0,16 16,36 16,65 74.814 dez/10 439,10 0,00   3.600

mar/11 16,33 -0,14 16,24 16,46 23.487 mar/11 447,60 0,00   2.317

mai/11 16,21 -0,14 16,14 16,45 24.641 mai/11 448,10 0,00   1.406

jul/11 16,27 -0,30 16,17 16,41 19.624 ago/11 449,20 0,00   337

out/11 16,45 0,05 16,37 16,46 19.624 out/11 446,60 0,00   54

mar/12 16,31 -0,03    4.924 dez/11 433,70 0,00   1

mai/12 16,25 -0,05 16,25 16,25 8.826

jul/12 16,21 -0,09    6.717

out/12     843

total 623.471 total 53.338

k / n -0,69 n / v k / h1 -1,35 q/v 26,00 q/z 31,00

k / k1 -1,23 white premium k/q 139,85 n/q 98,64

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

eletrônico 34.997 Açucar djia 11.173,52 1,50% crb - 277,71 0,39 277,27 278,88

calls 4.041 0 SP500 JUN 1.186 -1,93% crude C,OIL JUN* 86,15 0,06 85,83 87,15

puts 2.821 Etanol ibov 67.357 -0,26% euro EURO JUN 1,331 -0,010 1,316 1,334

0 dol index IDollar JUN* 81,991 0,409 81,870 82,690dol com - 1,727 -0,010 1,727 1,736
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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 trabalhou com pouco volume e próximo ao inalterado encerrando suas negociações com ligeira realização. Hoje em

LDN foi feriado May Day não houve pregão portando NY ficou sem parâmetros de preços, além da expiração do contrato de

K0 na sexta-feira deixando o mercado sobre as expectativas de entrega sem fazer novas posições. A entrega de K0 NY ficou

com 280,400 mm tons com uma grande trading recebedora e quatro entregando com um grande produtor. O interesse no

mercado futuro parece estar vagarosamente retornado com os preços domésticos fortalecidos na Índia e Brasil. O dólar

índex hoje voltou a se restabelecer e tem +0,54%, mas não foi suficiente para enfraquecer as commodities CRS +0,14%. O

VHP contra entrega no julho teve14  pontos de queda.

*** 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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