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

out/10 16,97 -0,20 16,82 17,20 254.927 ago/10 578,20 -18,50 567,50 599,00 2.644

mar/11 17,45 -0,23 17,30 17,68 143.359 out/10 519,20 -1,30 516,70 526,00 37.867

mai/11 17,00 -0,16 16,89 17,18 27.869 dez/10 483,30 -1,80 483,10 488,30 10.236

jul/11 16,61 -0,15 16,53 16,83 63.072 mar/11 483,80 -2,00 483,20 486,80 9.388

out/11 16,45 -0,13 16,35 16,59 29.075 mai/11 473,40 -0,80 472,20 475,80 3.274

mar/12 16,34 0,78 16,25 16,52 5.692 ago/11 459,70 0,70 459,10 464,70 2.349

mai/12 15,81 0,23    5.692 out/11 452,10 2,20   173

jul/12 15,48 0,32    9.455 dez/11 444,80 2,20   99

out/12 15,32 -0,10    7.673

mar/13 15,27 -0,15    4.752

jan/00     843

total 552.409 total 66.030

n/v -0,48 v / h1 n / k1 0,36 q/v 59,00 q/z 94,90

n / n1 0,52 white premium n/q 204,08 v/v 134,49

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

eletrônico 56.558 Açucar djia 10.320,78 0,40% crb - 261,91 0,29 260,84 263,94

calls 5.698 0 SP500 JUN 1.204 0,83% crude C,OIL AGO* 77,15 -0,18 76,38 78,15

puts 2.282 Etanol ibov 63.375 -0,49% euro EURO SET 1,270 0,003 1,268 1,278

0 dol index IDollar SET* 83,598 -0,266 83,365 83,875dol com - 1,765 0,012 1,759 1,768

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 fechou hoje ligeiramente em queda, NY deixou-se levar pela queda causada em LDN pelo afrouxamento da

demanda. A reestruturação dos estoques dos países importadores elevou os preços momentaneamente, porém esse avanço

fez com que a demanda se afastasse. As bolsas estrangeiras trabalham ligeiramente negativas DJ -0,40%, CAC -0,13%, junto

com o petróleo (setembro -0,20%) que tem uma ligeira correção depois dos ganhos de ontem. O dólar índex negativo -0,30%

abaixo dos 84 pontos supostamente deixando um cenário positivo para as commodities, mas novamente o açúcar

acompanhou seus próprios fundamentos. O VHP ajustou com 20 pontos de queda e o refinado -$1,30 ambos no contrato de

outubro, em NT a volatilidade caiu cerca de 1%. 

*** 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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