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

jul/10 14,92 -0,44 14,81 15,47 272.557 ago/10 479,40 -13,20 476,70 497,70 31.499

out/10 15,34 -0,31 15,22 15,73 183.637 out/10 442,70 -8,90 440,20 456,50 16.804

mar/11 16,15 -0,24 16,09 16,48 91.138 dez/10 431,70 -4,70 428,40 441,00 5.170

mai/11 16,03 -0,21 15,97 16,27 24.900 mar/11 438,50 -3,50 435,40 442,50 3.912

jul/11 16,00 -0,20 15,93 16,24 32.962 mai/11 440,10 -3,80 440,30 444,50 1.813

out/11 15,97 -0,22 15,89 16,14 22.815 ago/11 437,10 -7,70   559

mar/12 16,03 0,29 15,90 16,15 22.815 out/11 425,90 -9,00   162

mai/12 15,62 0,12 15,69 15,69 4.774 dez/11 415,50 -9,00   82

jul/12 15,44 0,10 15,25 15,44 9.125

out/12 15,27 -0,07 15,30 15,30 7.915

mar/13      

total 672.638 total 60.001

n/v -0,42 v / h1 n / k1 -1,11 q/v 36,70 q/z 47,70

n / n1 -1,08 white premium n/q 150,47 v/v 104,51

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

eletrônico 82.464 Açucar djia 10.258,99 2,85% crb - 252,83 4,89 252,83 257,72

calls 15.734 0 SP500 JUN 1.070 0,02% crude C,OIL JUL* 71,51 3,29 70,67 74,83

puts 2.548 Etanol ibov 62.092 3,16% euro EURO JUN 1,220 0,016 1,216 1,240

0 dol index IDollar JUN* 86,282 -0,904 86,205 87,375dol com - 1,826 -0,030 1,815 1,842

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 se descolou dos fundamentos macroeconômicos e fechou novamente em queda. O dólar hoje permaneceu

em queda desde a abertura, o índex -0,83% junto com uma recuperação das bolsas européias DAX +3,11% acompanhadas

pelos mercados emergentes BOVESPA +2,81%. O açúcar, apesar do bom humor do mercado fechou em queda com uma

expectativa de moagem grande sobre os números da ÚNICA e a recuperação da safra indiana, somando-se a uma realização

de lucros no prêmio do branco que se ajustou $150 base N0/Q0 mas chegou a se ajustar $164 no início da semana. O VHP se

ajustou com 44 pontos de queda no julho e o refinado teve -$13,20 no agosto. O etanol teve um volume de 88 contratos no

V0 e ajustou @ R$827,50.

*** 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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