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

jul/10 16,69 -0,01 16,47 16,98 258.391 ago/10 573,30 1,80 565,00 579,10 14.483

out/10 17,09 -0,01 16,91 17,32 132.093 out/10 502,30 -0,10 495,80 505,80 32.321

mar/11 16,54 -0,05 16,36 16,73 27.276 dez/10 474,20 -1,30 468,20 477,40 9.818

mai/11 16,13 -0,12 15,99 16,33 61.229 mar/11 473,70 -1,80 469,30 475,10 6.643

jul/11 16,04 -0,16 15,90 16,21 24.876 mai/11 461,40 -3,90 459,00 463,40 3.156

out/11 16,04 0,45 15,92 16,22 5.641 ago/11 449,70 -9,00 445,00 449,10 1.828

mar/12 15,50 0,27    5.641 out/11 445,90 0,00   175

mai/12 15,19 0,10 15,15 15,18 9.344 dez/11 439,00 -19,70 439,30 448,70 98

jul/12 15,07 0,03 15,08 15,14 8.016

out/12 15,04 0,00 14,95 15,09 4.679

mar/13     843

total 538.029 total 68.522

n/v -0,40 v / h1 n / k1 0,56 q/v 71,00 q/z 99,10

n / n1 0,65 white premium n/q 205,35 v/v 125,53

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

eletrônico 85.771 Açucar djia 9.725,01 0,42% crb - 254,48 -0,72 253,61 257,91

calls 11.915 0 SP500 JUN 1.204 0,83% crude C,OIL AGO* 72,14 -0,16 71,09 73,86

puts 13.030 Etanol ibov 61.685 1,35% euro EURO SET 1,256 0,007 1,248 1,267

0 dol index IDollar SET* 84,862 -0,562 84,040 85,075dol com - 1,777 0,000 1,762 1,778
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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 trabalhou fortificado durante todo o dia, mas com a aproximação do horário do ajuste as noticias das safras

brasileira (a moagem segundo o último relatório da ÚNICA referente à segunda quinzena de Junho com quase 40 m tons e

ATR próximo 135) e indiana (com precipitações de chuvas nas principais áreas agrícolas) impactaram o mercado. Os

investidores nitidamente realizaram lucros deixando o mercado pressionando que trabalha com um volume mais leve. Na

verdade o açúcar segue o cenário macro que tem o petróleo e o mercado financeiro estagnados nos últimos dias. O dólar

índex também trabalha negativo com -0,7506%, não formando suporte suficiente para os preços das commodities. O VHP se

ajustou com pontos de alta, já o refinado teve -$0,10 no outubro, que hoje passou a ser o mês mais líquido. 

*** 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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