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

jul/10 14,40 0,21 14,09 14,60 268.454 ago/10 471,90 3,30 465,80 474,40 31.528

out/10 14,90 0,21 14,59 15,03 190.382 out/10 431,90 2,80 425,70 434,70 17.239

mar/11 15,89 0,24 15,60 16,00 93.255 dez/10 422,90 5,00 416,00 423,80 6.129

mai/11 15,95 0,28 15,69 16,06 24.838 mar/11 431,90 5,10 425,40 432,10 3.922

jul/11 16,10 0,30 15,50 16,19 35.000 mai/11 434,90 6,10 433,00 436,00 1.827

out/11 16,10 0,20 15,75 16,12 22.924 ago/11 434,90 5,60   559

mar/12 16,20 0,61 15,90 16,27 22.924 out/11 429,00 5,10   162

mai/12 15,77 0,31 15,59 15,77 4.853 dez/11 419,80 6,30   82

jul/12 15,55 0,18 15,57 15,63 9.131

out/12 15,44 0,07 15,30 15,34 7.923

mar/13 15,14 15,08 15,12  

total 679.684 total 61.448

n/v -0,50 v / h1 n / k1 -1,55 q/v 40,00 q/z 49,00

n / n1 -1,70 white premium n/q 154,43 v/v 103,41

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

eletrônico 83.022 Açucar djia 10.038,23 -0,97% crb - 254,80 -2,41 252,38 256,71

calls 7.944 0 SP500 JUN 1.070 0,02% crude C,OIL JUL* 73,97 -1,75 71,64 75,33

puts 8.022 Etanol ibov 61.838 -1,92% euro EURO JUN 1,232 -0,008 1,211 1,236

0 dol index IDollar JUN* 86,725 0,185 86,220 87,580dol com - 1,839 0,019 1,817 1,839

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 um ligeiro momento otimista com dados dos gerentes de compras da China abaixo do esperado 53,9,

mesmo que acima dos 50 indicando que a economia ainda esta em crescimento foi cerca de 3,23% menor do que o mês

anterior. O dólar índex trabalha sem grandes alterações @86,725 +0,06% deixando o movimento das commodities aos seus

fundamentos. O Açúcar hoje teve uma recuperação após o relatórios da UNICA, que ficou divido entre bearish e bulish com

uma moagem de 35.134 m tons +17,40% comparado ao mesmo período do ano anterior. O VHP se ajustou com 21 pontos de

alta no julho, no refinado teve -$0,60 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.
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min

ldn - branco nº.5 - (50 tons) usd/ton.
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