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

jul/10 17,58 0,39 16,82 18,07 18.370 ago/10 517,00 -21,50 513,10 532,20 19.579

out/10 15,28 -0,54 15,12 15,87 261.489 out/10 457,80 -21,60 455,00 473,70 27.977

mar/11 15,87 -0,48 15,80 16,45 126.538 dez/10 437,10 -18,10 435,20 451,00 9.183

mai/11 15,68 -0,46 15,66 16,26 26.894 mar/11 443,20 -13,40 441,50 455,00 6.074

jul/11 15,56 -0,43 15,53 16,14 60.158 mai/11 442,20 -13,40 440,80 454,10 2.675

out/11 15,60 -0,42 15,57 16,10 27.397 ago/11 436,00 -14,10 434,00 440,70 1.154

mar/12 15,69 0,03 15,65 16,02 27.397 out/11 432,90 -8,20   157

mai/12 15,35 -0,21    5.612 dez/11 429,90 -7,10   90

jul/12 15,20 -0,24    9.364

out/12 15,09 -0,35    8.185

mar/13 14,88 14,85 15,05 52

total 571.456 total 66.889

n/v 2,30 v / h1 n / k1 1,90 q/v 59,20 q/z 79,90

n / n1 2,02 white premium n/q 129,43 v/v 120,93

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

eletrônico 108.784 Açucar djia 9.873,55 -2,58% crb - 263,53 -7,26 255,58 263,53

calls 19.249 0 SP500 JUN 1.070 0,02% crude C,OIL AGO* 78,25 -2,73 75,21 78,32

puts 8.113 Etanol ibov 61.815 -3,75% euro EURO SET 1,229 -0,009 1,216 1,230

0 dol index IDollar SET* 86,340 0,478 85,910 86,600dol com - 1,810 0,027 1,793 1,813
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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 NY ajustou o spread N0/V0 com 230, 93 pontos de4 alta. A principal justificativa é que com a expiração de N0 se

aproximando há a necessidade de honrar entregas, porém os portos brasileiros estão abarrotados com filas de navios

esperando para carregar o que forçou alguns traders a recomprarem suas posições. Os outros vencimentos do açúcar

permanecem com fundamentos fortalecidos. A queda é justificada como queda das commodities em geral com a revisão do

PIB Chinês para +0,3 quando o esperado era +1,7%. O VHP se ajustou com 54 pontos de queda no Outubro, o refinado com -

$21,90. 

*** 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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