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

jul/10 17,17 0,07 16,80 17,26 258.162 ago/10 596,70 -14,10 588,20 618,00 4.299

out/10 17,68 0,13 17,30 17,70 141.023 out/10 520,50 1,90 515,50 528,10 37.683

mar/11 17,16 0,20 16,82 17,19 27.822 dez/10 485,10 5,50 480,50 491,00 10.361

mai/11 16,76 0,23 16,51 16,78 63.004 mar/11 485,80 6,80 482,00 489,60 9.134

jul/11 16,58 0,24 16,20 16,60 29.125 mai/11 474,20 9,20 468,00 476,40 3.174

out/11 16,47 0,91 16,22 16,52 5.719 ago/11 459,00 9,30 455,50 460,80 2.284

mar/12 15,91 0,66    5.719 out/11 449,90 8,50   173

mai/12 15,58 0,42 15,45 15,45 9.470 dez/11 442,60 6,80 441,90 443,30 97

jul/12 15,47 0,31    7.680

out/12 15,42 0,26 15,30 15,35 4.755

mar/13     843

total 553.322 total 67.205

n/v -0,51 v / h1 n / k1 0,41 q/v 76,20 q/z 111,60

n / n1 0,59 white premium n/q 218,17 v/v 130,72

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

eletrônico 68.095 Açucar djia 10.392,38 1,72% crb - 258,40 3,51 258,40 262,16

calls 9.802 0 SP500 JUN 1.204 0,83% crude C,OIL AGO* 74,95 2,32 74,25 77,37

puts 13.058 Etanol ibov 63.641 1,08% euro EURO SET 1,260 0,012 1,252 1,274

0 dol index IDollar SET* 83,821 -0,682 83,545 84,725dol com - 1,753 -0,012 1,751 1,759

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 se ajustou próximo ao inalterado, sem qualquer novidade do lado fundamental. O cenário macro trabalha positivo

Dow Jones +1,37%, IBOV +0,34%, petróleo setembro +1,80% o dólar negativo, índex setembro -0,75% propício para uma alta

das commodities. O açúcar se descolou deste cenário e ajustou inalterado, pois apesar do problema logístico a produção

brasileira que é a principal oferta do mercado e continua abundante dentro das expectativas. A falta de novidades no

mercado físico é o que esta fazendo o açúcar trabalhar com um range mais curto junto com a volatilidade que permanece

inalterada.  O VHP se ajustou com 7 pontos de alta e o refinado -$0,10, 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.
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min

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