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

jul/10 14,41 -0,10 13,84 14,64 295.499 ago/10 450,80 -2,40 440,00 454,00 32.439

out/10 15,01 -0,13 14,51 15,27 148.947 out/10 426,20 -1,00 413,50 427,80 12.348

mar/11 15,82 -0,15 15,32 16,10 76.720 dez/10 421,50 -2,00 409,00 423,10 3.631

mai/11 15,74 -0,16 15,27 15,86 23.511 mar/11 427,70 -5,60 418,00 433,00 2.435

jul/11 15,65 -0,16 15,17 15,66 24.250 mai/11 430,20 -4,10 421,70 432,20 1.442

out/11 15,72 -0,26 15,20 15,75 19.924 ago/11 429,00 -4,50 423,00 425,10 337

mar/12 15,92 0,06 15,49 16,00 19.924 out/11 422,00 -8,90   54

mai/12 15,78 -0,02 15,50 15,77 4.896 dez/11 420,00 2,00   1

jul/12 15,71 -0,02 15,37 15,64 9.219

out/12 15,64 -0,09 15,25 15,66 6.837

mar/13      

total 629.727 total 52.687

n/v -0,60 v / h1 n / k1 -1,33 q/v 24,60 q/z 29,30

n / n1 -1,24 white premium n/q 133,11 v/v 95,29

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

eletrônico 102.817 Açucar djia 10.855,50 -0,65% crb - 271,60 -3,65 266,48 271,60

calls 60.810 0 SP500 JUN 1.168 -3,06% crude C,OIL JUN* 82,74 -3,06 79,15 82,83

puts 11.659 Etanol ibov 64.678 -0,29% euro EURO JUN 1,301 -0,018 1,281 1,300

0 dol index IDollar JUN* 84,200 0,804 83,470 84,435dol com - 1,798 0,037 1,775 1,798

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 fez novas mínimas deste ano em NY. Amanheceu com uma queda mais acentuada do que se ajustou, mesmo com o

dólar índex mais forte agora do que no período da manhã +0,782% @ 83,95. Ao que parece o açúcar desacelerou de cair com

o fechamento das bolsas européias, pois ainda continuam as incertezas dobre a Grécia e Espanha e o euro derretendo @

1,2850. Uma das principais justificativas para tal queda do lado de fundamentos é a possibilidade da Índia em colocar um

imposto de cerca de 60% sobre as importações de açúcar para defender a produção doméstica. A expectativa do mercado

gira em torno da necessidade dos países em refazer os estoques com os preços á esses níveis, essa é uma das únicas

vertentes que poderia devolver o ânimo do mercado nessas condições. Sendo assim o VHP no Julho se ajustou com 10

pontos de queda, já o refinado no agosto teve -$2,40. O prêmio do branco se ajustou inalterado base N0/Q0 $133.

*** 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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FECHAMENTO DE AÇÚCAR E ÁLCOOL

5  maio, 2010

min

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