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

jul/10 16,21 0,03 15,99 16,34 74.505 ago/10 524,00 -1,90 520,10 529,10 23.789

out/10 15,92 -0,04 15,70 16,00 252.376 out/10 467,40 -0,40 463,00 470,50 24.925

mar/11 16,61 -0,09 16,37 16,73 120.587 dez/10 448,20 -0,10 444,50 450,60 9.018

mai/11 16,44 -0,18 16,29 16,61 27.558 mar/11 452,70 -0,10 448,50 455,20 5.795

jul/11 16,40 -0,18 16,25 16,60 59.102 mai/11 454,70 -0,90 450,10 457,00 2.301

out/11 16,43 -0,25 16,20 16,49 26.107 ago/11 451,40 -2,60 450,20 453,80 899

mar/12 16,48 0,19 16,34 16,50 26.107 out/11 445,80 -0,70   163

mai/12 16,09 0,06 15,95 16,10 5.494 dez/11 438,30 -4,40   90

jul/12 15,85 0,26    9.413

out/12 15,67 0,08    8.129

mar/13 15,12    52

total 609.430 total 66.980

n/v 0,29 v / h1 n / k1 -0,23 q/v 56,60 q/z 75,80

n / n1 -0,19 white premium n/q 166,63 v/v 116,42

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

eletrônico 101.824 Açucar djia 10.354,13 -0,90% crb - 263,69 -1,01 261,73 264,31

calls 11.188 0 SP500 JUN 1.070 0,02% crude C,OIL JUL* 77,82 -0,62 76,53 78,1

puts 3.378 Etanol ibov 64.804 -0,04% euro EURO SET 1,233 -0,004 1,226 1,236

0 dol index IDollar SET* 86,408 0,096 86,045 86,545dol com - 1,782 0,008 1,763 1,785

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 futuro do açúcar trabalhou ligeiramente negativos hoje durante o dia todo com índices de commodities enfraquecidos e

um tom mais negativo nos trades de petróleo. NY ficou em um range mais estreito sem romper a resistência ou suporte se

mantendo fortalecido deixando os traders mais apreensivos. Na verdade outra justificativa foi o otimismo exagerado dado as

commodities ontem com a China deixando o Yuan com uma variação mais ampla. Os fundamentos do açúcar ainda

continuam boxistas, pois a safra brasileira já se é 21,1% maior comparada ao mesmo período do ano anterior. O VHP se

ajustou com 4 pontos de queda no Outubro e o refinado -$1,90 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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ldn - branco nº.5 - (50 tons) usd/ton.
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