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

jul/10 17,19 -0,10 16,95 18,40 26.527 ago/10 538,50 -5,60 537,50 557,80 21.345

out/10 15,82 -0,57 15,72 16,68 260.502 out/10 479,40 -5,10 478,20 495,00 27.929

mar/11 16,35 -0,49 16,27 17,07 126.745 dez/10 455,20 -5,80 453,80 468,40 9.182

mai/11 16,14 -0,45 16,12 16,70 27.562 mar/11 456,60 -4,40 455,30 468,30 6.121

jul/11 15,99 -0,41 15,95 16,56 60.144 mai/11 455,60 -3,40 457,20 464,50 2.666

out/11 15,96 -0,47 15,92 16,50 27.034 ago/11 450,10 -1,90 449,90 454,80 1.150

mar/12 16,02 -0,05 16,00 16,34 27.034 out/11 441,10 0,00   157

mai/12 15,66 -0,24 15,70 15,80 5.606 dez/11 437,00 0,00   90

jul/12 15,56 -0,21 15,57 15,71 9.372

out/12 15,44 -0,33 15,35 15,60 8.202

mar/13 15,15 15,25 15,25 52

total 578.780 total 68.640

n/v 1,37 v / h1 n / k1 1,05 q/v 59,10 q/z 83,30

n / n1 1,20 white premium n/q 159,53 v/v 130,63

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

eletrônico 122.747 Açucar djia 10.165,08 0,21% crb - 265,61 -2,09 262,96 265,61

calls 17.451 0 SP500 JUN 1.070 0,02% crude C,OIL AGO* 78,86 -0,73 77,72 79,38

puts 3.634 Etanol ibov 64.445 -0,58% euro EURO SET 1,239 -0,010 1,227 1,240

0 dol index IDollar SET* 85,579 0,351 85,475 86,065dol com - 1,783 0,004 1,776 1,786

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 amanheceu com N0 NY pressionado chegando a alcançar 178 pontos acima de V0. As principais atribuições foram

dadas (i) por shortcovering de produtores que não tiveram a produção como esperada, (ii) tradings procurando originar para

honrar contratos de venda; (iii) e por compras por parte das refinarias na tentativa de aproveitar o squeeze do prêmio do

branco. Na verdade o volume de negociações não foi tão significativo e quando os fundos começaram a tomar posições não

houve compras suficientes para sustentar. O dólar índex também trabalha com uma ligeira alta, propiciando um cenário

mais negativo as commodities. O VHP teve 57 pontos de queda no outubro e o refinado -$5,60 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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