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

jul/10 16,28 0,22 15,64 16,30 262.300 ago/10 532,40 3,60 523,90 533,00 19.144

out/10 16,77 0,20 16,14 16,79 130.406 out/10 468,60 -0,70 462,90 472,10 28.324

mar/11 16,37 0,17 15,83 16,39 27.514 dez/10 449,70 -0,10 446,10 454,40 9.613

mai/11 16,05 0,13 15,54 16,07 60.299 mar/11 453,10 -1,50 449,50 457,50 6.689

jul/11 16,01 0,16 15,54 15,85 24.260 mai/11 448,60 -2,50 446,00 452,20 2.784

out/11 16,05 0,55 15,65 16,08 5.587 ago/11 440,90 -0,80 439,40 443,10 1.678

mar/12 15,53 0,23 15,25 15,50 5.587 out/11 435,30 -1,50 435,00 435,00 165

mai/12 15,26 0,08 15,00 15,21 9.384 dez/11 433,20 1,50 428,10 428,10 95

jul/12 15,11 0,02 14,83 15,16 8.144

out/12 15,06 -0,03 14,85 14,90 4.492

mar/13     52

total 538.025 total 68.492

n/v -0,49 v / h1 n / k1 0,23 q/v 63,80 q/z 82,70

n / n1 0,27 white premium n/q 173,49 v/v 98,88

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

eletrônico 61.716 Açucar djia 9.723,61 -0,50% crb - 258,52 -2,31 253,76 258,52

calls 5.052 0 SP500 JUN 1.070 0,02% crude C,OIL AGO* 75,63 -2,99 72,05 75,4

puts 1.455 Etanol ibov 61.011 0,12% euro EURO SET 1,225 0,028 1,220 1,255

0 dol index IDollar SET* 84,984 -1,541 84,675 86,545dol com - 1,795 -0,009 1,792 1,810
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FECHAMENTO DE AÇÚCAR E ÁLCOOL

1  julho, 2010

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

A notícia de que as monções na Índia não estão evoluindo como esperado junto com a demora no embarque brasileiro

rapidamente inverteu o mercado que trabalhou negativo na maior parte do dia. Os produtores brasileiros permanecem

comedidos nas vendas mesmo com quando o mercado trabalha nas máximas dos últimos dias. O açúcar hoje fluiu contra as

commodities em geral que permaneceram em baixa com a divulgação do PMI Chinês (índice de manufatura) em 52,1 Junho

considerando que em maio o número foi 53,9, apesar do dólar índex com 1,48% de queda trabalhando abaixo dos 85 pontos.

O VHP se ajustou com 22 pontos de alta e o refinado com +$3,60 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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