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

jul/10 15,83 0,47 15,21 15,95 165.389 ago/10 524,00 15,40 503,00 524,70 28.472

out/10 15,84 0,33 15,36 16,00 235.279 out/10 468,20 11,20 452,30 470,50 20.321

mar/11 16,64 0,16 16,32 16,75 115.207 dez/10 452,00 7,00 440,00 453,00 7.540

mai/11 16,71 0,13 16,43 16,81 27.980 mar/11 458,80 6,50 448,40 459,00 4.322

jul/11 16,66 -0,01 16,43 16,78 56.306 mai/11 461,10 6,20 450,80 461,50 1.994

out/11 16,62 -0,06 16,39 16,79 25.465 ago/11 459,70 4,80 450,80 458,20 804

mar/12 16,66 0,40 16,50 16,79 25.465 out/11 450,70 4,80 443,50 447,20 164

mai/12 16,23 0,25 16,03 16,28 5.327 dez/11 439,30 2,70   90

jul/12 15,99 0,19 16,02 16,02 9.300

out/12 15,81 0,01    8.063

mar/13 15,23 15,18 15,18 52

total 673.833 total 63.707

n/v -0,01 v / h1 n / k1 -0,88 q/v 55,80 q/z 72,00

n / n1 -0,83 white premium n/q 175,01 v/v 118,99

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

eletrônico 183.644 Açucar djia 9.989,86 -0,76% crb - 255,08 0,77 254,52 256,70

calls 5.698 0 SP500 JUN 1.070 0,02% crude C,OIL JUL* 75,48 -1,56 73,26 75,64

puts 2.282 Etanol ibov 63.179 0,21% euro EURO JUN 1,210 -0,002 1,205 1,216

0 dol index IDollar JUN* 87,166 0,359 86,960 87,670dol com - 1,814 0,006 1,805 1,816

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 como a maioria das commodities foi pressionado por compras de fundos com a recuperação das economias

emergentes. Considerando só os fundamentos do açúcar a demanda por branco no físico sustentou o mercado

suficientemente para o Q0 fechar o GAP @ 520,00, além de rumores de que a safra indiana não esta produtiva como

esperava-se e o clima na região C/S brasileira também esta nublado e chuvoso prejudicando a qualidade da cana.

Descolando-se das commodities o dólar índex voltou a se fortalecer e trabalha @ 87,570 -0,46% e o euro -0,26%. O VHP

fechou com 47 pontos de alta no Julho e o refinado +$15,40 no Agosto. O prêmio do branco $5 se ajustando $170 base

N0/Q0. 

*** 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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