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

out/10 18,59 -0,81 18,41 19,40 261.444 ago/10 545,10 -26,40 531,00 570,80 33.363

mar/11 18,03 -0,59 17,82 18,59 148.140 out/10 503,10 -25,40 493,90 524,40 12.833

mai/11 17,27 -0,52 17,16 17,72 38.507 dez/10 494,70 -19,70 491,90 511,30 8.532

jul/11 16,59 -0,42 16,50 17,00 73.484 mar/11 481,50 -13,40 480,80 492,70 4.097

out/11 16,41 -0,41 16,33 16,75 31.563 mai/11 465,40 -8,90 465,00 473,50 2.910

mar/12 16,31 0,26 16,20 16,69 5.792 ago/11 450,30 -10,20   171

mai/12 15,75 -0,02 15,96 16,10 5.792 out/11 446,70 -10,20   101

jul/12 15,52 -0,09    9.441 dez/11 435,90 -10,20   200

out/12 15,39 -0,16    7.487

mar/13 15,35 -0,20 15,30 15,30 4.946

jan/00 15,18 15,05 15,20 843

total 587.439 total 62.207

n/v 0,56 v / h1 n / k1 2,00 q/v 42,00 q/z 50,40

n / n1 2,18 white premium n/q 135,26 v/v 105,61

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

eletrônico 138.577 Açucar djia 10.651,29 -0,22% crb - 276,85 -0,22 275,86 277,28

calls 14.211 0 SP500 JUN 1.204 0,83% crude C,OIL SET* 81,34 1,18 81,11 82,64

puts 7.433 Etanol ibov 68.158 -0,52% euro EURO SET 1,317 0,007 1,315 1,326

0 dol index IDollar SET* 81,055 -0,375 80,555 81,130dol com - 1,759 0,008 1,754 1,763

MARKET OUTLOOK

indicadores / moedas

FECHAMENTO DE AÇÚCAR E ÁLCOOL

3  agosto, 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

Acompanhando o movimento de algumas commodities leves, como café, o açúcar na sessão de hoje trabalhou em um

movimento de correção, após o forte movimento de alta da ultima semana. Por outro lado, acabou descolando do petróleo

que subiu 0,89% e do dólar que caiu 0,41%. Noticias de que a safra brasileira e indiana estão dentro do esperado, também

pressionaram o mercado. O açúcar NY – Outubro trabalhou em um range de 99 pontos, fechando a 18,59. O refinado -

Outubro recuou em mais uma sessão, fechando a $545,10 com - $ 26,40. 

*** 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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