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

jul/10 13,67 -0,74 13,55 14,36 296.971 ago/10 442,50 -8,30 440,40 450,30 32.479

out/10 14,33 -0,68 14,22 14,98 151.553 out/10 416,60 -9,60 415,40 424,40 12.834

mar/11 15,13 -0,69 15,01 15,83 77.531 dez/10 411,90 -9,60 410,20 418,30 3.645

mai/11 14,99 -0,75 14,87 15,76 23.542 mar/11 420,50 -7,20 417,40 426,40 2.454

jul/11 14,89 -0,76 14,50 15,65 25.386 mai/11 422,50 -7,70 422,10 426,90 1.463

out/11 15,07 -0,85 14,95 15,72 19.755 ago/11 420,30 -8,70   350

mar/12 15,28 -0,50 15,14 15,92 19.755 out/11 411,80 -10,20   54

mai/12 15,18 -0,53 15,46 15,60 4.873 dez/11 410,00 -10,00   1

jul/12 15,15 -0,49 15,39 15,63 9.235

out/12 15,12 -0,52 15,05 15,29 6.842

mar/13      

total 635.443 total 53.280

n/v -0,66 v / h1 n / k1 -1,32 q/v 25,90 q/z 30,60

n / n1 -1,22 white premium n/q 141,13 v/v 100,68

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

eletrônico 86.576 Açucar djia 10.477,32 -3,60% crb - 267,95 -5,19 261,93 267,95

calls 20.214 0 SP500 JUN 1.168 -3,06% crude C,OIL JUN* 79,97 -3,72 74,58 80,39

puts 4.318 Etanol ibov 62.795 -3,27% euro EURO JUN 1,283 -0,023 1,253 1,286

0 dol index IDollar JUN* 85,047 0,950 84,060 85,460dol com - 1,854 0,057 1,800 1,890
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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 novamente trabalhou negativo fazendo novas mínimas em NY e LDN em um período de seis meses. As noticias de

melhora na produção brasileira e indiana não deixam o mercado encontrar suporte nos fundamentos. Além disso o cenário

econômico doméstico e macro só se deterioram, o real x dólar spot chegou a fazer 1,8980 +5,26%, já o dólar índex tem

+1,13. As bolsas européias LDN -1,52% e americanas S&P -3,5% permanecem em constante dilaceração com suposições de

que a devida divulgada pode ser ainda maior. O clima na região de produção do açúcar nos EUA está muito chuvoso podendo

prejudicar a produção, mas o USDA ainda não fez qualquer anúncio em relação ao aumento de importação 200K para este

trimestre. A esperança do mercado também se concentra na necessidade do países importadores em refazer estoque com os

preços a esses níveis. Desta forma o VHP se ajustou com 74 pontos de queda no julho e o refinado -$8,30 no contrato de

agosto. O prêmio do branco abriu novamente do ajuste de ontem mais de $, @ 141 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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