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

jul/10 17,29 0,47 16,83 17,35 36.149 ago/10 544,10 16,50 535,30 546,60 21.803

out/10 16,39 0,20 16,04 16,48 256.356 out/10 484,50 16,40 474,90 485,00 26.854

mar/11 16,84 0,17 16,52 16,90 126.085 dez/10 461,00 13,00 456,20 462,40 9.213

mai/11 16,59 0,13 16,32 16,67 27.732 mar/11 461,00 9,90 456,30 462,40 5.947

jul/11 16,40 0,06 16,15 16,49 60.105 mai/11 459,00 7,70 455,70 462,30 2.357

out/11 16,38 -0,01 16,10 16,39 27.401 ago/11 452,00 5,70 448,00 455,00 985

mar/12 16,43 0,43 16,18 16,52 27.401 out/11 448,30 11,10   157

mai/12 16,07 0,25 15,94 15,94 5.606 dez/11 439,80 5,60   90

jul/12 15,90 0,34    9.377

out/12 15,77 0,21    8.204

mar/13 15,41    52

total 584.468 total 67.406

n/v 0,90 v / h1 n / k1 0,70 q/v 59,60 q/z 83,10

n / n1 0,89 white premium n/q 162,92 v/v 123,16

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

eletrônico 109.507 Açucar djia 10.187,27 0,33% crb - 261,62 3,97 261,62 265,81

calls 5.698 0 SP500 JUN 1.070 0,02% crude C,OIL AGO* 76,51 2,39 75,9 79,11

puts 2.282 Etanol ibov 64.593 1,03% euro EURO SET 1,234 0,005 1,226 1,240

0 dol index IDollar SET* 86,017 -0,407 85,535 86,415dol com - 1,777 -0,012 1,776 1,784
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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 trabalha fortalecido pela demanda com a entrega física se aproximando coma expiração de N0 NY. Juntando-se a

pressão da entrega (i) a Índia anunciou que deverá atrasar a volta das taxas de importação que estava prevista para o inicio

do segundo semestre, (ii) a Tailândia também tem dificuldades na produção pelo clima seco e prevê uma queda de cerca de

15% para o próximo ano. Por outro lado o mercado se otimizou por stops de compras ao invés de novas posições. O cenário

macro também colaborou com o dólar índex invertendo trabalhando negativo -0,47% com a revisão trimestral do PIB

Americano para +2,7%, esperado +3,0%. O VHP se ajustou com 20 pontos de alta no outubro, o spread N0/V0 abriu mais 22

pontos fechando @ 85. O refinado se ajustou com +$16,50 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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