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

jul/10 14,99 0,06 14,75 15,25 281.373 ago/10 489,70 2,50 488,70 499,00 31.067

out/10 15,34 0,00 15,12 15,59 173.062 out/10 447,00 2,90 444,70 454,70 15.044

mar/11 16,07 -0,04 15,82 16,29 86.453 dez/10 432,10 2,30 429,80 438,70 4.887

mai/11 15,95 -0,07 15,70 16,12 24.911 mar/11 437,80 0,30 435,80 443,50 3.740

jul/11 15,97 -0,08 15,67 16,12 30.748 mai/11 438,20 -0,30 443,90 444,20 1.779

out/11 16,01 -0,24 15,76 16,08 22.223 ago/11 437,10 -1,80   559

mar/12 16,15 0,12 15,88 16,17 22.223 out/11 433,90 0,40   167

mai/12 15,93 0,03 15,73 15,95 4.661 dez/11 426,40 -3,70   82

jul/12 15,78 -0,01 15,70 15,81 9.144

out/12 15,68 -0,11 15,50 15,70 7.703

mar/13      

total 662.501 total 57.325

n/v -0,35 v / h1 n / k1 -0,96 q/v 42,70 q/z 57,60

n / n1 -0,98 white premium n/q 159,23 v/v 108,81

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

eletrônico 87.264 Açucar djia 10.177,59 -2,55% crb - 252,64 -2,57 247,49 252,64

calls 15.791 0 SP500 JUN 1.086 -2,41% crude C,OIL JUN* 69,87 -1,59 64,24 71,29

puts 12.666 Etanol ibov 58.667 -1,71% euro EURO JUN 1,238 0,020 1,230 1,260

0 dol index IDollar JUN* 86,540 -0,845 85,555 86,985dol com - 1,860 0,023 1,854 1,895
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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 hoje ficou indeciso entre seus fundamentos com ligeira melhora, mas com o cenário macro desmoronando. Do

lado de fundamentos o açúcar apresenta uma pequena quantia excedente do VHP e uma escassez do refinado considerando

S/D mundial, tendo em vista que os preços no mercado doméstico brasileiro trabalham fortificados, pores se desvalorizam

perante o dólar. Na verdade ao que aparece que é que a maioria dos importadores esperou inicio da safra da região C/S para

refazerem seus estoques e tradings venderam short para consumidores finais. O dólar índex esta tarde apresenta uma queda

significativa de -0,98%, mas até o final das negociações ainda trabalhava fortificado impedindo as commodities de se

apreciarem. O VHP se ajustou com 6 pontos de alta no Julho e o refinado +$2,50 no contrato de Agosto. O prêmio do branco

permanece fortalecido @ +$159 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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