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

jul/10 14,13 -0,53 13,88 14,73 290.566 ago/10 466,00 -8,50 461,50 474,50 32.792

out/10 14,73 -0,49 14,48 15,30 159.543 out/10 428,50 -12,80 425,00 438,50 15.114

mar/11 15,52 -0,48 15,28 16,05 79.835 dez/10 416,70 -13,30 414,30 427,90 4.395

mai/11 15,43 -0,47 15,20 15,90 24.677 mar/11 425,00 -11,80 423,90 434,90 3.600

jul/11 15,47 -0,37 15,16 15,85 28.086 mai/11 425,40 -12,30 429,90 430,00 1.889

out/11 15,60 -0,52 15,50 15,70 21.296 ago/11 421,90 -12,20 429,90 430,00 349

mar/12 15,85 -0,14 15,60 15,99 21.296 out/11 416,20 -14,80   54

mai/12 15,81 -0,12 15,69 15,78 4.893 dez/11 415,00 -11,00   1

jul/12 15,80 -0,10    9.273

out/12 15,78 -0,12 15,65 15,67 7.249

mar/13      

total 646.714 total 58.194

n/v -0,60 v / h1 n / k1 -1,30 q/v 37,50 q/z 49,30

n / n1 -1,34 white premium n/q 154,49 v/v 103,76

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

eletrônico 74.769 Açucar djia 10.589,32 -1,80% crb - 265,78 -7,23 258,28 265,78

calls 14.888 0 SP500 JUN 1.168 -3,06% crude C,OIL JUN* 74,4 -2,89 70,83 74,13

puts 4.300 Etanol ibov 63.492 -2,00% euro EURO JUN 1,257 -0,017 1,236 1,258

0 dol index IDollar JUN* 85,342 0,828 85,335 86,395dol com - 1,803 0,026 1,782 1,818
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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 não resistiu as pressões do mercado e derreteu novamente. Do lado dos fundamentos aparentemente há procura

de refinado no físico, pois com os preços nesses níveis compensa para os importadores comprar o produto já refinado de

pronto consumo. o que esta sustentou o prêmio que se estendeu mais de $30 durante esta semana base N0/Q0 $154,50 na

verdade essa mudança no fundamento só sustentou o prêmio pois o cenário macro se deteriorou o dólar só se fortifica índex

+0,675%deixando as commodities mais caras comparadas as outras divisas. O VHP se ajustou com 53 pontos de queda no

julho e o refinado com -$8,50 no contrato de Agosto.

*** 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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