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

jul/10 16,25 0,04 16,10 16,74 60.383 ago/10 522,60 -1,40 520,60 534,10 23.437

out/10 15,81 -0,11 15,63 16,35 258.304 out/10 464,90 -2,50 463,50 477,00 25.492

mar/11 16,37 -0,24 16,27 16,94 121.980 dez/10 446,00 -2,20 445,90 457,00 9.033

mai/11 16,22 -0,22 16,14 16,72 27.931 mar/11 449,00 -3,70 447,40 460,60 5.767

jul/11 16,12 -0,28 16,02 16,59 59.271 mai/11 450,50 -4,20 453,80 461,90 2.307

out/11 16,12 -0,36 16,05 16,59 26.300 ago/11 445,80 -5,60 450,10 457,00 898

mar/12 16,19 0,10 16,15 16,69 26.300 out/11 440,00 -5,80 450,80 451,30 163

mai/12 15,84 -0,19 16,00 16,10 5.507 dez/11 436,80 -1,50   90

jul/12 15,69 0,02    9.417

out/12 15,56 -0,11 15,41 15,50 8.131

mar/13 15,10    52

total 603.576 total 67.187

n/v 0,44 v / h1 n / k1 0,03 q/v 57,70 q/z 76,60

n / n1 0,13 white premium n/q 164,35 v/v 116,35

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

eletrônico 144.870 Açucar djia 10.297,45 0,07% crb - 262,68 -2,96 259,29 262,82

calls 6.450 0 SP500 JUN 1.070 0,02% crude C,OIL AGO* 77,85 -1,77 75,17 77,83

puts 5.843 Etanol ibov 65.001 0,29% euro EURO SET 1,227 0,006 1,222 1,235

0 dol index IDollar SET* 86,048 -0,378 85,905 86,710dol com - 1,791 0,009 1,785 1,807
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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 novamente trabalha com em um range mais justo favorecendo uma queda da volatilidade. Os spreads continuam

se fortalecendo N0/V0 +47 e o físico continua trabalhando com prêmio referente á N0. A venda de commodities em geral foi

atrelada ao dado de vendas de casas nos EUA abaixo do numero esperado, trazendo novas preocupações para economia e

de futura demanda. O cenário macro permaneceu sem grandes variações desde esta manhã com o dólar índex -0,40%. O

VHP se ajustou com 11 pontos de queda no Outubro e o refinado -$1,30 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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