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

jul/10 14,52 0,53 14,00 14,74 238.296 ago/10 468,20 9,10 455,00 469,00 30.945

out/10 14,87 0,42 14,37 15,05 200.046 out/10 428,80 8,00 415,20 430,00 17.965

mar/11 15,77 0,23 15,39 15,98 96.979 dez/10 422,80 8,20 408,80 423,90 6.548

mai/11 15,94 0,25 15,55 16,07 25.577 mar/11 435,20 7,70 422,00 433,00 4.299

jul/11 16,07 0,27 15,71 16,12 41.219 mai/11 440,20 6,70 428,50 438,10 1.853

out/11 16,20 0,11 15,96 16,26 23.991 ago/11 441,10 5,60 432,00 432,10 560

mar/12 16,38 0,69 16,00 16,40 23.991 out/11 436,30 5,70   164

mai/12 15,95 0,40 15,65 15,85 5.018 dez/11 427,90 11,10   88

jul/12 15,73 0,31 15,60 15,76 9.221

out/12 15,63 0,21 15,36 15,57 7.821

mar/13 15,21 14,94 15,20 52

total 672.211 total 62.422

n/v -0,35 v / h1 n / k1 -1,42 q/v 39,40 q/z 45,40

n / n1 -1,55 white premium n/q 148,09 v/v 100,97

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

eletrônico 146.824 Açucar djia 61.571,08 -2,18% crb - 254,89 -5,95 248,65 254,89

calls 8.142 0 SP500 JUN 1.070 0,02% crude C,OIL JUL* 74,61 -3,45 70,79 75,42

puts 5.031 Etanol ibov 61.555 -2,20% euro EURO JUN 1,218 -0,021 1,196 1,222

0 dol index IDollar JUN* 88,315 1,106 86,975 88,345dol com - 1,858 0,032 1,830 1,860
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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 mercado se açúcar se apreciou significativamente considerando um consenso do mercado pelo menos no curto prazo de

neutro a baixista. a demanda de físico ainda permanece e é a única razão apontada para dar algum suporte ao mercado, e

deverá permanecer desta forma até que comece a aparecer o excesso de oferta da produção brasileira. O cenário macro

hoje foi dirigido pelas preocupações fiscais na Hungria e pela criação de 431 mil vagas de emprego nos EUA em Maio quando

o esperado eram 515 mil. O dólar índex superou os 88 pontos @ 88,295 +1,24%, deixando o ambiente nada propício para as

commodities, o VHP ajustou com 53 pontos de alta no julho e o refinado +$9,10 no 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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