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

out/10 18,26 -0,04 18,09 18,66 264.728 ago/10 559,20 -0,50 545,50 571,00 36.243

mar/11 18,05 0,03 17,75 18,31 155.052 out/10 511,10 -1,00 497,30 523,30 10.622

mai/11 17,28 0,01 17,02 17,48 30.171 dez/10 502,20 -1,60 493,50 513,90 9.616

jul/11 16,79 -0,02 16,63 17,02 68.705 mar/11 484,90 -2,90 479,20 497,90 3.297

out/11 16,60 0,04 16,30 16,65 30.557 mai/11 465,20 -5,10 462,40 469,00 2.596

mar/12 16,49 0,65 16,25 16,51 5.726 ago/11 454,80 -4,20   171

mai/12 15,88 0,36 15,70 15,90 5.726 out/11 451,90 -1,60   99

jul/12 15,53 0,17 15,38 15,38 9.481 dez/11 451,90 -1,60    

out/12 15,37 0,07 15,20 15,20 7.636

mar/13 15,30 0,00 15,10 15,35 4.813

jan/00     843

total 583.438 total 62.644

n/v 0,21 v / h1 n / k1 1,47 q/v 48,10 q/z 57,00

n / n1 1,66 white premium n/q 156,64 v/v 113,17

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

eletrônico 80.934 Açucar djia 10.415,62 0,92% crb - 266,86 -0,24 265,91 267,28

calls 7.322 0 SP500 JUN 1.204 0,83% crude C,OIL SET* 79,3 -0,23 78,4 79,6

puts 13.902 Etanol ibov 66.164 0,63% euro EURO SET 1,289 0,003 1,279 1,297

0 dol index IDollar SET* 82,629 -0,157 82,390 83,220dol com - 1,759 -0,001 1,757 1,769

MARKET OUTLOOK

indicadores / moedas

FECHAMENTO DE AÇÚCAR E ÁLCOOL

23  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 fechou com pouca variação acalmando um pouco enquanto realização de lucros pressionaram o mercado da alta da

máxima de quatro meses no intra-day. O mercado ficará propenso a altas repentinas enquanto houver os problemas

logísticos nos portos brasileiros atrasando os carregamentos e os países importares tiver o intuito de refazerem seus

estoques. O petróleo como o açúcar também se ajustou um pouco após os ganhos de ontem -0,29%, e o dólar índex trabalha

sem alterações. O VHP teve 4 pontos de queda e o refinado -$0,50 ambos no contrato de outubro o premio do branco se

estreitou mais de $6, ajustando @$148,70 base V0/V0.

*** 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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