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

jul/10 14,33 -0,19 14,20 14,59 226.088 ago/10 470,00 1,80 460,00 472,60 30.793

out/10 14,68 -0,19 14,54 14,96 204.650 out/10 429,50 0,70 420,40 431,50 18.231

mar/11 15,72 -0,05 15,52 15,97 101.204 dez/10 422,50 -0,30 414,80 424,00 6.809

mai/11 15,95 0,01 15,73 16,20 25.469 mar/11 431,40 -3,80 428,40 433,50 4.278

jul/11 16,23 0,16 15,82 16,33 43.747 mai/11 435,40 -4,80 433,30 437,60 1.728

out/11 16,34 -0,04 15,94 16,40 24.192 ago/11 437,10 -4,00   569

mar/12 16,38 0,43 16,05 16,49 24.192 out/11 432,30 -4,00   164

mai/12 16,00 0,27 15,60 16,13 5.109 dez/11 421,20 -6,70 421,00 422,50 88

jul/12 15,83 0,20 15,70 15,85 9.230

out/12 15,75 0,12 15,41 15,63 7.828

mar/13 15,27 15,15 15,21 52

total 671.761 total 62.660

n/v -0,35 v / h1 n / k1 -1,62 q/v 40,50 q/z 47,50

n / n1 -1,90 white premium n/q 154,08 v/v 105,86

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

eletrônico 139.786 Açucar djia 9.881,04 -0,51% crb - 248,94 0,04 247,62 249,66

calls 7.617 0 SP500 JUN 1.070 0,02% crude C,OIL JUL* 71,51 -0,05 69,51 72,49

puts 3.314 Etanol ibov 61.569 -0,17% euro EURO JUN 1,197 -0,002 1,187 1,199

0 dol index IDollar JUN* 88,315 0,115 88,230 88,800dol com - 1,874 0,016 1,858 1,877

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 trabalhou com uma range menor do que 40 pontos. Nos fundamentos a idéia de uma safra de cerca de 34 mm tons

parece estar sendo bem aceita pelo mercado. Os preços se mantendo mais estáveis comparados com as outras commodities

sustentados pela demanda constante no mercado físico de consumidores finais. Apesar de hoje começar a rolagem dos

fundos de índex o volume ainda foi bem baixo dando destaque para as compras de para compras de put, na verdade pode

ser observado um volume maior de recompras deixando as volatilidades bem estáveis. O VHP se ajustou com 19 pontos de

queda no Julho e o refinado -$1,80  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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