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

out/10 18,87 0,45 18,34 19,00 254.533 ago/10 570,50 3,90 563,30 573,90 32.630

mar/11 18,31 0,22 17,92 18,35 149.362 out/10 526,50 7,40 516,90 527,60 11.369

mai/11 17,54 0,17 17,24 17,61 33.592 dez/10 511,00 4,50 502,80 512,60 9.440

jul/11 16,87 0,17 16,65 16,96 70.370 mar/11 492,70 3,60 486,30 495,40 3.465

out/11 16,72 0,20 16,50 16,76 30.346 mai/11 471,30 3,90 466,50 473,90 2.827

mar/12 16,61 0,84 16,39 16,65 5.736 ago/11 459,20 0,00   171

mai/12 15,99 0,46 16,05 16,05 5.736 out/11 455,90 0,00   99

jul/12 15,73 0,42    9.491 dez/11 455,90 0,00   200

out/12 15,57 0,32    7.582

mar/13 15,51 0,26 15,23 15,48 4.847

jan/00     843

total 572.438 total 60.201

n/v 0,56 v / h1 n / k1 2,00 q/v 44,00 q/z 59,50

n / n1 2,15 white premium n/q 154,49 v/v 122,83

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

eletrônico 78.647 Açucar djia 10.503,33 -0,33% crb - 264,46 1,70 263,98 266,68

calls 9.845 0 SP500 JUN 1.204 0,83% crude C,OIL SET* 77,5 -0,68 75,9 77,74

puts 14.646 Etanol ibov 66.689 0,02% euro EURO SET 1,299 -0,001 1,297 1,304

0 dol index IDollar SET* 82,310 -0,028 82,070 82,425dol com - 1,770 0,000 1,760 1,772
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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 se apreciou mais um dia, apesar de não fazer novas máximas ainda deve continuar no movimento de alta. Os

ganhos se baseiam na demanda dos países importadores refazendo seus estoques, e os portos brasileiros abarrotados com

extrema dificuldade de carregamento. Alguns navios já têm mais de 45 dias na fila e os prêmios negociados devem ser bem

suntuosos para cobrir o custo de demurrage. O cenário econômico permanece otimista para as commodities CRB +0,64%

com um dólar índex inalterado, mas trabalha nas mínimas desde o final de abril. O VHP ajustou com 45 pontos de alta e o

refinado com +3,90, ambos no contrato de outubro. O premio de branco estreitou cerca de $8 base V0/V0 ajustando

@$152.

*** 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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