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

out/10 17,47 0,19 17,31 17,60 259.745 ago/10 542,20 3,90 534,20 542,90 36.978

mar/11 17,68 0,20 17,50 17,80 149.961 out/10 503,50 3,70 498,00 504,00 10.306

mai/11 17,18 0,19 17,09 17,28 29.004 dez/10 496,80 3,00 491,00 496,90 9.622

jul/11 16,78 0,22 16,72 16,91 66.302 mar/11 482,50 1,40 479,60 479,60 3.198

out/11 16,57 0,20 16,55 16,70 30.138 mai/11 466,50 0,00   2.424

mar/12 16,48 0,79 16,30 16,62 5.698 ago/11 453,60 -0,70 456,10 456,10 172

mai/12 15,91 0,55 15,95 16,00 5.698 out/11 447,90 0,00   98

jul/12 15,55 0,10    9.465 dez/11 447,90 0,00    

out/12 15,38 0,01    7.629

mar/13 15,32 -0,05    4.793

jan/00     843

total 569.276 total 62.798

n/v -0,21 v / h1 n / k1 0,69 q/v 38,70 q/z 45,40

n / n1 0,90 white premium n/q 157,05 v/v 113,72

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

eletrônico 37.339 Açucar djia 9.989,86 -0,76% crb - 261,52 0,01 261,30 263,63

calls 8.356 0 SP500 JUN 1.204 0,83% crude C,OIL SET* 77,58 -1,17 76,2 78,57

puts 8.504 Etanol ibov 64.477 0,02% euro EURO SET 1,289 -0,013 1,273 1,291

0 dol index IDollar SET* 83,593 0,501 82,760 83,640dol com - 1,785 0,011 1,770 1,785
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FECHAMENTO DE AÇÚCAR E ÁLCOOL

21  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 novamente permaneceu fortificado com a dificuldade de embarcação nos portos brasileiros mantendo o lado da

demanda mais justo. Alguns analistas avaliam que em algum momento próximo essa dificuldade de embarcação será sanada

e os preços deverão se ajustar a real necessidade. A notícia de que a safra brasileira pode estar adiantada e que a União

Européia poderá produzir menos devido às más condições climáticas. O cenário macro também não foi muito propício para

as commodities com o dólar índex positivo se recuperando vagarosamente +0,63%. O VHP teve 19 pontos de alta já o

refinado -$3,90, 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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