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

jul/10 14,88 0,55 14,31 15,03 218.901 ago/10 487,20 17,20 470,70 488,00 30.537

out/10 15,09 0,41 14,66 15,28 218.880 out/10 442,10 12,60 432,10 443,30 18.196

mar/11 16,12 0,40 15,76 16,20 103.478 dez/10 433,00 10,50 428,30 433,50 7.161

mai/11 16,33 0,38 15,91 16,37 26.603 mar/11 442,00 10,60 437,60 442,20 4.192

jul/11 16,55 0,32 16,15 16,56 50.262 mai/11 445,50 10,10 442,00 446,10 1.769

out/11 16,56 0,18 16,20 16,57 24.397 ago/11 447,90 0,00   569

mar/12 16,58 0,58 16,34 16,57 24.397 out/11 440,60 0,00   164

mai/12 16,14 0,31 15,93 16,10 5.111 dez/11 431,30 0,00   90

jul/12 15,90 0,15 15,66 15,90 9.225

out/12 15,80 0,05 15,58 15,70 7.980

mar/13 15,20 15,00 15,20 52

total 689.286 total 62.678

n/v -0,21 v / h1 n / k1 -1,45 q/v 45,10 q/z 54,20

n / n1 -1,67 white premium n/q 159,15 v/v 109,42

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

eletrônico 164.927 Açucar djia 9.925,47 1,11% crb - 248,98 1,10 248,30 250,52

calls 16.935 0 SP500 JUN 1.070 0,02% crude C,OIL JUL* 71,44 0,73 70,75 72,4

puts 9.260 Etanol ibov 61.923 1,21% euro EURO JUN 1,194 0,002 1,190 1,201

0 dol index IDollar JUN* 88,473 -0,203 88,020 88,650dol com - 1,859 -0,020 1,858 1,879
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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

Ainda com um volume baixo considerando o segundo dia de rolagem dos fundos de índex o açúcar teve uma forte

apreciação. Deixou de trabalhar em um range estreito sobre especulações de que a safra brasileira pode já ter atingido seu

ápice produtivo e com uma demanda de físico de consumidores finais constante. Somando-se a um cenário macro e4stavel

dólar índex -0,04% que deixou as movimentações do açúcar sendo guiadas por seus próprios fundamentos. Novamente o

volume de negociações nas opções se concentrou nos put spreads com acréscimo de 5% a 1% na volatilidade. O VHP teve 55

pontos de alta no julho, já o refinado +$17,20 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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