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

out/10 17,11 -0,28 16,86 17,61 251.390 ago/10 582,70 8,70 577,00 613,70 1.413

mar/11 17,47 -0,31 17,30 17,90 146.918 out/10 520,00 -8,50 517,50 536,60 38.617

mai/11 16,98 -0,28 16,80 17,34 28.492 dez/10 484,90 -6,70 483,90 499,00 10.306

jul/11 16,53 -0,35 16,39 16,88 64.685 mar/11 483,50 -7,00 480,20 497,60 9.634

out/11 16,39 -0,34 16,27 16,74 29.433 mai/11 470,80 -7,90 468,60 482,60 3.264

mar/12 16,29 0,27 16,16 16,48 5.698 ago/11 456,30 -7,70 456,00 465,80 2.373

mai/12 15,71 0,08    5.698 out/11 448,70 -5,80 456,70 456,70 173

jul/12 15,37 -0,08    9.447 dez/11 442,10 0,00 442,10 444,60 99

out/12 15,19 -0,15 15,15 15,15 7.668

mar/13 15,12 -0,22 15,00 15,35 4.762

jan/00     843

total 555.034 total 65.879

n/v -0,36 v / h1 n / k1 0,58 q/v 62,70 q/z 97,80

n / n1 0,72 white premium n/q 205,49 v/v 134,85

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

eletrônico 70.547 Açucar djia 10.114,73 -2,37% crb - 264,21 -1,99 260,87 264,80

calls 10.140 0 SP500 JUN 1.204 0,83% crude C,OIL AGO* 76,62 -0,74 75,25 77,15

puts 6.217 Etanol ibov 62.373 -1,76% euro EURO SET 1,290 0,004 1,289 1,301

0 dol index IDollar SET* 82,658 -0,063 82,250 82,795dol com - 1,782 0,010 1,765 1,788

MARKET OUTLOOK

indicadores / moedas

FECHAMENTO DE AÇÚCAR E ÁLCOOL

16  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

O açúcar ajustou negativo apesar de alcançar as máximas de 57 dias de negociação. A escassez de compras acima dos 15,50

em NY no contrato de Outubro deu liberdade aos especuladores em pressionar o mercado que ajustou negativo. O cenário

macro agravou a situação com preocupações de que uma economia mais vagarosa irá limitar a demanda por commodities. O

dólar índex apesar de trabalhar negativo na maior parte do dia ajustou inalterado -0,06%. O VHP ajustou com 28 pontos de

queda e o refinado com -$8,50 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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