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

jul/10 15,58 -0,21 15,27 15,93 89.206 ago/10 510,40 -9,90 495,60 520,50 24.237

out/10 15,38 -0,22 14,95 15,75 246.440 out/10 454,40 -9,00 439,10 463,20 23.605

mar/11 16,07 -0,28 15,78 16,45 122.357 dez/10 436,60 -9,20 419,90 445,40 8.210

mai/11 16,07 -0,25 15,70 16,40 27.520 mar/11 442,40 -9,90 427,90 449,40 5.121

jul/11 16,06 -0,29 15,90 16,40 58.122 mai/11 446,00 -9,60 433,10 447,70 2.242

out/11 16,10 -0,31 15,94 16,38 25.853 ago/11 444,00 -8,70 440,00 448,00 811

mar/12 16,19 0,12 16,00 16,23 25.853 out/11 435,70 -10,10   163

mai/12 15,89 0,06    5.417 dez/11 430,20 -3,60   90

jul/12 15,74 0,10    9.409

out/12 15,59 -0,05 15,41 15,50 8.054

mar/13 15,08 14,85 14,95 52

total 618.283 total 64.479

n/v 0,20 v / h1 n / k1 -0,49 q/v 56,00 q/z 73,80

n / n1 -0,48 white premium n/q 166,92 v/v 115,33

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

eletrônico 97.520 Açucar djia 10.444,98 0,08% crb - 263,30 -0,37 261,44 264,20

calls 11.597 0 SP500 JUN 1.070 0,02% crude C,OIL JUL* 76,79 0,59 75,56 77,45

puts 8.197 Etanol ibov 64.282 -0,40% euro EURO SET 1,239 -0,001 1,236 1,243

0 dol index IDollar SET* 85,976 -0,057 85,735 86,060dol com - 1,772 -0,018 1,771 1,783

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 fechou negativo em relação a ontem com principal característica de realização de lucros. Do lado de fundamentos a

Índia divulgou que aumentará sua área produtiva em 4,52 mlm hectares, 4% de aumento em relação ao ano anterior, mas

bem abaixo dos 17% esperado há uns 2 ou 3 meses atrás. Essa seria uma noticia positiva para os preços não fosse a

realização de lucros principalmente contra o prêmio do branco, e sobre a expectativa do relatório da ÚNICA referente a

produtividade da primeira quiz3ena de junho que será divulgado nesta segunda feira. Na verdade o açúcar parece estar

passando por um processo de consolidação e correção após sete dias consecutivos de alta e a expiração das opções de Julho

em NY. O cenário macro permaneceu inalterado com dólar índex +0,01%. O VHP se ajustou com 21 pontos de queda no

outubro, que hoje passou a ser o mês mais negociado. Já o refinado se ajustou com -$9,90 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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min

ldn - branco nº.5 - (50 tons) usd/ton.
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