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

jul/10 15,79 -0,48 15,70 16,25 99.104 ago/10 520,30 -12,20 508,90 532,80 25.737

out/10 15,60 -0,45 15,49 15,97 246.239 out/10 463,40 -12,40 453,10 475,20 21.538

mar/11 16,35 -0,37 16,26 16,66 122.905 dez/10 445,80 -10,90 439,00 455,20 8.103

mai/11 16,32 -0,40 16,30 16,65 27.599 mar/11 452,30 -8,00 443,10 458,30 4.901

jul/11 16,35 -0,39 16,29 16,60 58.051 mai/11 455,60 -6,50 449,50 457,20 2.240

out/11 16,35 -0,44 16,30 16,57 25.505 ago/11 452,70 -5,50 450,60 453,80 813

mar/12 16,41 0,02 16,38 16,52 25.505 out/11 445,80 -4,70 443,10 446,20 163

mai/12 16,07 -0,07 16,10 16,24 5.396 dez/11 433,80 -4,70   90

jul/12 15,83 -0,07 15,89 15,89 9.394

out/12 15,64 -0,26    8.057

mar/13 15,06 14,95 15,12 52

total 627.807 total 63.585

n/v 0,19 v / h1 n / k1 -0,53 q/v 56,90 q/z 74,50

n / n1 -0,56 white premium n/q 172,19 v/v 119,48

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

eletrônico 119.561 Açucar djia 10.434,17 0,24% crb - 264,15 -0,85 262,52 265,08

calls 5.241 0 SP500 JUN 1.070 0,02% crude C,OIL JUL* 77,67 -1,11 76,17 77,79

puts 2.439 Etanol ibov 64.239 -0,79% euro EURO SET 1,232 0,006 1,225 1,242

0 dol index IDollar SET* 85,982 -0,366 85,795 86,810dol com - 1,790 0,000 1,776 1,791
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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 açúcar se ajustou próximo as mínimas após sete dias consecutivos a justificativa é peso de sobrecompras em um mercado

leve de demanda. Do lado de fundamentos pouca novidade, a ÚNICA anunciou hoje que divulgará o relatório da primeira

quinzena de junho com expectativas otimistas do ponto de vista produtivo pois o clima foi bem favorável. Além disso, há

uma correção técnica e reabalanceamento de estoques com a expiração do N0 se aproximando, o que deverá manter o

sentimento neutro-bearish no curto prazo. O VHP se ajustou com 48 pontos de queda no julho ainda como mês mais

negociado e o refinado -$ 12,20 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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