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

jul/10 17,06 0,37 16,41 17,15 256.462 ago/10 589,90 16,60 566,50 593,90 12.813

out/10 17,37 0,28 16,76 17,40 130.509 out/10 511,90 9,60 494,10 512,30 32.096

mar/11 16,82 0,28 16,34 16,86 25.685 dez/10 479,50 5,30 468,80 480,00 10.153

mai/11 16,39 0,26 16,04 16,43 61.055 mar/11 476,50 2,80 468,10 477,50 7.041

jul/11 16,27 0,23 15,99 16,34 26.508 mai/11 466,20 4,80 456,00 467,20 3.213

out/11 16,18 0,68 15,86 16,19 5.661 ago/11 452,50 2,80 445,40 453,60 1.955

mar/12 15,59 0,40 15,41 15,60 5.661 out/11 446,60 0,70   175

mai/12 15,29 0,22 15,14 15,21 9.317 dez/11 438,20 -0,80   97

jul/12 15,17 0,13 15,05 15,15 7.854

out/12 15,11 0,07 14,94 14,94 4.680

mar/13     843

total 534.235 total 67.543

n/v -0,31 v / h1 n / k1 0,67 q/v 78,00 q/z 110,40

n / n1 0,79 white premium n/q 213,79 v/v 128,96

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

eletrônico 74.029 Açucar djia 10.007,27 2,66% crb - 253,50 4,74 253,50 258,44

calls 13.214 0 SP500 JUN 1.204 0,83% crude C,OIL AGO* 71,98 2,35 71,44 74,38

puts 12.156 Etanol ibov 62.997 1,50% euro EURO SET 1,262 0,002 1,256 1,267

0 dol index IDollar SET* 84,038 -0,191 83,965 84,595dol com - 1,766 -0,016 1,763 1,780

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 hoje fez máxima de 76 dias corridos vendo suporte em uma demanda fortalecida, mas a oferta principalmente

brasileira se distancia na expectativa de preços melhores. Ainda assim o outubro apesar de positivo não quebrou a principal

resistência do canal de alta ajustando acima dos 17,20 . Além disso, a situação nos portos continua caótica com a maioria dos

navios em demurrage pela dificuldade de embarcação. O cenário macro parece ser saído do marasmo e tanto petróleo e o

mercado financeiro trabalham positivos. O dólar índex trabalha negativo -0,21 deixando o ambiente mais propício as

commodities. O VHP se ajustou com 37 pontos de alta e o refinado com +$9,80 ambos no contrato de outubro.

*** 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.

0,55

FECHAMENTO DE AÇÚCAR E ÁLCOOL

7  julho, 2010

min

ldn - branco nº.5 - (50 tons) usd/ton.
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