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

jul/10 13,91 -0,27 13,66 14,20 296.207 ago/10 451,20 3,20 438,50 453,10 32.361

out/10 14,58 -0,24 14,34 14,84 154.999 out/10 421,40 0,40 411,00 423,50 13.252

mar/11 15,38 -0,21 15,16 15,61 77.103 dez/10 414,00 0,00 405,00 414,70 3.949

mai/11 15,25 -0,16 15,09 15,49 24.641 mar/11 423,00 0,80 414,30 423,00 2.593

jul/11 15,16 -0,13 14,99 15,32 27.090 mai/11 425,30 0,60 420,00 427,60 1.593

out/11 15,31 -0,34 15,11 15,49 20.679 ago/11 425,00 4,00   346

mar/12 15,50 -0,05 15,35 15,60 20.679 out/11 416,70 4,00   54

mai/12 15,40 -0,11 15,45 15,45 4.855 dez/11 412,00 4,00   1

jul/12 15,35 -0,10 15,30 15,45 9.230

out/12 15,28 -0,17 15,20 15,42 6.958

mar/13      

total 642.441 total 54.149

n/v -0,67 v / h1 n / k1 -1,34 q/v 29,80 q/z 37,20

n / n1 -1,25 white premium n/q 144,54 v/v 99,97

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

eletrônico 62.323 Açucar djia 10.787,18 0,02% crb - 265,21 -0,26 263,31 266,55

calls 11.532 0 SP500 JUN 1.168 -3,06% crude C,OIL JUN* 76,8 -0,47 75,36 77,68

puts 3.761 Etanol ibov 64.976 -0,73% euro EURO JUN 1,280 -0,009 1,267 1,280

0 dol index IDollar JUN* 84,335 0,250 84,330 84,905dol com - 1,781 0,008 1,775 1,790

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 em baixa durante todo o dia. Acompanhando o movimento de fortificação do dólar que afugenta a

demanda de importação e fomenta os principais produtores como Brasil e Índia a aumentar a produção 10% e 35%

respectivamente são as expectativas para esta safra. A ÚNICA divulgou hoje o relatório referente a moagem da segunda

quinzena de abril, com uma produção de açúcar 31,40% e de etanol cerca de 15,37% quando comparadas ao mesmo período

do ano anterior. A moagem esta muito acima do que no ano anterior muito mais relacionada com o adiantamento da safra

do que por um aumento da produtividade. O VHP teve 27 pontos de queda no Julho e o refinado $3,20 no contrato de

Agosto. O prêmio do branco ganhou quase $ base N0/Q0 se ajustando próximo ao $144,50.

*** 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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