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

jul/10 14,80 0,91 13,95 14,83 285.475 ago/10 481,10 12,60 470,10 483,50 31.997

out/10 15,27 0,83 14,44 15,30 166.814 out/10 438,00 11,80 426,60 440,20 14.698

mar/11 16,15 0,89 15,33 16,18 81.286 dez/10 425,50 10,30 415,80 428,60 4.634

mai/11 16,07 0,84 15,38 16,06 24.826 mar/11 434,80 11,30 424,00 436,90 3.704

jul/11 16,11 0,80 15,38 16,12 29.150 mai/11 436,00 12,00 424,50 436,50 1.919

out/11 16,23 0,58 15,60 16,20 21.322 ago/11 434,40 13,50 423,00 423,00 559

mar/12 16,42 0,85 15,75 16,49 21.322 out/11 432,80 15,60 430,40 431,30 166

mai/12 16,27 0,71 15,75 15,97 4.825 dez/11 425,90 13,30 425,90 425,90 76

jul/12 16,21 0,66 15,66 16,00 9.222

out/12 16,14 0,59 15,65 15,90 7.421

mar/13      

total 651.663 total 57.753

n/v -0,47 v / h1 n / k1 -1,27 q/v 43,10 q/z 55,60

n / n1 -1,31 white premium n/q 154,82 v/v 101,35

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

eletrônico 117.263 Açucar djia 10.510,95 -1,08% crb - 253,20 1,73 253,20 257,03

calls 12.455 0 SP500 JUN 1.168 -3,06% crude C,OIL JUN* 70,08 -0,93 68,91 72,52

puts 1.379 Etanol ibov 60.841 -3,22% euro EURO JUN 1,239 -0,018 1,216 1,245

0 dol index IDollar JUN* 87,315 0,888 86,045 87,525dol com - 1,822 0,012 1,785 1,820

MARKET OUTLOOK

indicadores / moedas

FECHAMENTO DE AÇÚCAR E ÁLCOOL

18  maio, 2010

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 hoje teve uma recuperação baseando-se em seus próprios fundamentos. Pois o cenário macro continua inóspito

para as commodities com o dólar índex em continua apreciação quebrado a resistência dos 87 hoje e trabalha agora @

87,265 deixando as commodities mais caras comparadas as outras divisas. no caso dos fundamentos próprios do açúcar a

queda foi sustentada pela divulgação do aumento da safra indiana e brasileira, mas na verdade essa comparação é feita

considerando que o governo indiano subsidia a produção e não deverá fazer com os prelos abaixo do custo de produção e no

Brasil pra atingir as expectativas da ÚNICA 590 mm tons de moagem deverá apresentar acréscimo na produção em todos

relatórios. O VHP se ajustou com 91 pontos de alta no julho e o refinado +$12,60 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.

-0,88

Hencorp Commcor

Corretora de Mercadorias

Hencorp Commcor

Corretora de Mercadorias


