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

jul/10 15,36 0,11 15,06 15,62 273.528 ago/10 492,60 -7,60 491,90 508,00 30.569

out/10 15,65 0,07 15,37 15,84 183.231 out/10 451,60 -6,20 451,20 464,60 16.185

mar/11 16,39 0,09 16,09 16,50 90.265 dez/10 436,40 -3,60 436,20 443,30 5.170

mai/11 16,24 0,08 15,99 16,33 24.980 mar/11 442,00 -2,50 441,50 450,10 3.878

jul/11 16,20 0,05 15,96 16,32 32.918 mai/11 443,90 -1,80 443,10 446,00 1.823

out/11 16,16 -0,06 15,93 16,28 22.805 ago/11 444,80 0,90 443,00 444,00 559

mar/12 16,19 0,41 15,97 16,30 22.805 out/11 434,90 0,00 434,90 439,10 167

mai/12 15,74 0,22 15,61 15,61 4.781 dez/11 424,50 2,50   82

jul/12 15,50 0,17 15,46 15,46 9.141

out/12 15,34 0,01    7.928

mar/13      

total 672.382 total 58.433

n/v -0,29 v / h1 n / k1 -0,88 q/v 41,00 q/z 56,20

n / n1 -0,84 white premium n/q 153,97 v/v 106,58

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

eletrônico 60.047 Açucar djia 9.986,61 -0,57% crb - 248,79 4,04 248,79 253,52

calls 26.908 0 SP500 JUN 1.070 0,02% crude C,OIL JUL* 68,75 2,2 69,21 71,7

puts 7.150 Etanol ibov 59.638 0,77% euro EURO JUN 1,232 -0,013 1,218 1,238

0 dol index IDollar JUN* 87,244 0,427 86,625 87,340dol com - 1,856 -0,012 1,836 1,857
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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 trabalhou com um range mais apertado. Acompanhando o cenário macro e principalmente vulnerável as

oscilações do dólar o açúcar amanheceu em alta considerando que o dólar índex trabalhava em queda, mas a situação se

inverteu com as notícias positivas da economia americana; (i)a venda de casas era esperada em 425 mil, mas foram 502 mil

vendas, (ii)as encomendas de bens-duráveis aumentaram em 2,09% o esperado era 1,3%, Reforçando o dólar índex

suficientemente para reverter a baixa @ 87,250 +0,40%. As commodities em resposta perderam o otimismo inclusive o

açúcar que chegou a trabalhar negativo. O VHP se ajustou com 5 pontos de alta, e o refinado com -$7,60. O prêmio do

branco hoje estreitou mais de $10 e se ajustou $154 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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