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

jul/10 14,51 -0,47 14,41 15,15 294.800 ago/10 453,20 -16,90 451,80 468,00 33.352

out/10 15,14 -0,53 15,09 15,78 147.733 out/10 427,20 -16,90 425,60 440,60 12.015

mar/11 15,97 -0,48 15,93 16,45 75.792 dez/10 423,50 -15,60 422,30 432,60 3.597

mai/11 15,90 -0,43 15,84 16,17 23.502 mar/11 433,30 -14,30 431,50 437,90 2.317

jul/11 15,81 -0,40 15,75 16,00 24.850 mai/11 434,30 -13,80 431,60 435,30 1.406

out/11 15,84 -0,61 15,76 15,95 19.616 ago/11 433,50 -15,70   337

mar/12 15,98 -0,33 15,92 16,03 19.616 out/11 430,90 -15,70   54

mai/12 15,86 -0,39 15,74 15,92 4.923 dez/11 418,00 -15,70   1

jul/12 15,80 -0,41 15,65 15,90 8.825

out/12 15,73 -0,48 15,61 15,85 6.767

mar/13      

total 626.424 total 53.079

n/v -0,63 v / h1 n / k1 -1,39 q/v 26,00 q/z 29,70

n / n1 -1,30 white premium n/q 133,31 v/v 93,42

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

eletrônico 80.373 Açucar djia 10.909,38 -2,17% crb - 278,10 -6,45 271,52 278,10

calls 11.442 #NOME? SP500 JUN 1.168 -3,06% crude C,OIL JUN* 86,19 -3,46 82,65 86,24

puts 4.944 Etanol ibov 64.953 -3,23% euro EURO JUN 1,321 -0,021 1,300 1,322

#NOME? dol index IDollar JUN* 82,399 0,991 82,405 83,425dol com - 1,764 0,034 1,740 1,764

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

Ontem o açúcar permaneceu sem grandes movimentações com a expiração do K0 em NY e LDN fechado por feriado

bancário. Hoje o mercado já abriu em queda, permanece com a pressão nos preços após o anuncio do Ministro da Fazenda

indiano Sharad Pawar que em 2011 a produção deverá quase dobrar, alcançar os 28 mm de tons, transformando a Índia em

um potencial exportador. Na verdade a exportação será pouco provável, pois a produção é subsidiada pelo governo e com

os preços a níveis baixos o governo não terá condições de fazer-lo. Os militaras dos EUA hoje tentam assumir um papel mais

ativo na disputa por commodities e encaminharam um pedido ao governo americano para aumentar esse estoque que no

final de 2008 foram avaliados em $1,6 bi, hoje a cesta de commodities tem 68 produtos e poderá ter acréscimo de algumas

commodities pressionando os preços segundo um economista de minerais da Faculdade de Engenharia de Minas de

Colorado. o dólar índex continua se fortificando +1,030% deixa o cenário inóspito para as commodities em geral. O VHP se

ajustou com 47 pontos de queda no julho, já o refinado teve -$ 16,90 no contrato de agosto. O prêmio do branco se ajustou

acerca dos $133 base N0/Q0 perdendo $2.

*** 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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