Minicontrato de
Opções de Dólar
1. Sobre o produto
O Dólar Comercial é representado pela taxa de câmbio entre o dólar e o real e pode variar de acordo com
fluxo de dólares no país. Essa variação pode ocorrer por diversos motivos, surgindo assim a necessidade de
mecanismos para limitar os riscos de oscilação de preços.
Os Minicontratos de Opções sobre o Dólar Comercial são instrumentos derivativos que tem o objetivo
de minimizar os riscos de preço das instituições com ativos/passivos referenciados à esta moeda e criar
estratégias especulativas em relação que permitam ampliar o seu potencial de retorno.
Esse contrato está disponível em duas modalidades:
•

Mini Opções de Dólar com vencimento mensal: Data de trava no último dia útil anterior ao mês de
vencimento.
Exemplo: Se o contrato vence em dezembro, a data de trava será no último dia útil de novembro.

•

Mini Opções de Dólar com vencimento semanal, com quatro datas de trava, nas 4 sextas feiras do mês
de vencimento.
Aqui a data de trava será na sexta com vencimento/exercício da opção na segunda.

2. Quais as vantagens desse contrato?
•

Protege contra variações na taxa de câmbio (hedge).

•

Possibilita a criação de estratégias para especular as mudanças na taxa de câmbio, através da
combinação de várias opções.

•

Dispensa depósito de margem de garantia para posições titulares. (Compra de Call ou Compra de Put)

•

Após o pagamento do prêmio, não exige fluxo de caixa para posições titulares (Compra de Call ou
Compra de Put) referente a ajustes diários.

3. E como funciona a negociação desse contrato?
Antes, entenda como funciona uma opção...
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PREÇO DE
EXERCÍCIO

1. TITULAR (comprador) Compra o direito de comprar
(CALL) ou vender (PUT) o
objeto de negociação, em
uma data específica e a
um preço de determinado,
chamado preço de exercício.

3. Ao LANÇADOR
(vendedor) - Que tem a
obrigação de comprar
ou vender, caso o titular
exerça o seu direito.

2. Por meio do pagamento
de um prêmio

Você pode realizar diferentes estratégias para operar as Mini Opções de Dólar.

1
COMPRA

CALL

2
COMPRA

1. EXPECTATIVA DE ALTA DO DÓLAR - Você
pode comprar CALL (opção de Compra),
que te dará o direito de comprar o dólar
em data futura por um preço estabelecido,
mediante o pagamento de um prêmio.

COMPRA

PUT

VENDA

2. EXPECTATIVA DE QUEDA DO DÓLAR - Você
pode comprar a PUT (opção de venda) que
te dará o direto de vender o dólar em data
futura por um preço determinado, também
mediante o pagamento de um prêmio.

4. Como negociar as Mini Opções de Dólar?
Você precisa ter uma conta aberta e ativa em uma corretora para poder operar esse produto. Você contará
com profissionais especializados para auxiliá-lo com as Mini Opções de Dólar.
A lista de corretoras disponíveis para operar este produto está disponível em nosso site.

5. Especificações e características
OPÇÃO DE DÓLAR (ATUAL)

Mini opção de dólar

mini opção de dólar Semanal

OBJETO

Opção de compra
padronizada, negociada em
mercado de bolsa da B3
S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão
(B3), sobre a variação de
taxa de câmbio de reais
(BRL) por dólar dos Estados
Unidos da América (USD),
taxa PTAX, cotação de
venda, apurada e divulgada
pelo Banco Central do
Brasil (opção)

Opção de compra
padronizada, negociada em
mercado de bolsa da B3
S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão
(B3), sobre a variação de
taxa de câmbio de reais
(BRL) por dólar dos Estados
Unidos da América (USD),
taxa PTAX, cotação de
venda, apurada e divulgada
pelo Banco Central do
Brasil (opção)

Opção de compra
padronizada, negociada em
mercado de bolsa da B3
S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão
(B3), sobre a variação de
taxa de câmbio de reais
(BRL) por dólar dos Estados
Unidos da América (USD),
taxa PTAX, cotação de
venda, apurada e divulgada
pelo Banco Central do
Brasil (opção)

ESTILO

Europeu				
Europeu

Europeu

TAMANHO DO
CONTRATO

USD50.000,00

USD10.000,00		

USD10.000,00

COTAÇÃO DO PRÊMIO

Valor expresso em reais
(BRL), por US$1.000,00, com
três casas decimais, a ser
pago pelo titular e recebido
pelo pagador (prêmio)

Valor expresso em reais
(BRL), por US$1.000,00, com
três casas decimais, a ser
pago pelo titular e recebido
pelo pagador (prêmio)

Valor expresso em reais
(BRL), por US$1.000,00, com
três casas decimais, a ser
pago pelo titular e recebido
pelo pagador (prêmio)

LOTE

5 contratos

1 contrato

1 contrato

PREÇO DE EXERCÍCIO

O preço de exercício será
estabelecido e divulgado
pela B3, expresso em reais
por USD1.000,00

O preço de exercício será
estabelecido e divulgado
pela B3, expresso em reais
por USD1.000,00

O preço de exercício será
estabelecido e divulgado
pela B3, expresso em reais
por USD1.000,00

Tick Size

BRL0,001 por USD1.000,00

BRL0,001 por USD1.000,00

BRL0,001 por USD1.000,00

Ticker

DOL (mesmo código do
Futuro de Dólar)

WDO (mesmo código do
Mini Futuro de Dólar)

DS1, DS2, DS3 e DS4

Último dia útil anterior ao
mês de vencimento do
contrato

DS1: 1ª sexta-feira
de vencimento
DS2: 2ª sexta-feira
de vencimento
DS3: 3ª sexta-feira
de vencimento
DS4: 4ª sexta-feira
de vencimento

DATA DE Fixing

Último dia útil anterior ao
mês de vencimento do
contrato

do mês
do mês
do mês
do mês

DATA DE VENCIMENTO

Primeira sessão de
negociação do mês de
vencimento do contrato

Primeira sessão de
negociação do mês de
vencimento do contrato

Primeira sessão de
negociação da semana de
vencimento do contrato

ÚLTIMO DIA DE
NEGOCIAÇÃO

Sessão de negociação
imediatamente anterior ao
vencimento

Sessão de negociação
imediatamente anterior ao
vencimento

Sessão de negociação
imediatamente anterior ao
vencimento

6. Custos e Tributos
A tarifação será composta de emolumentos, taxa de registro variável e taxa de liquidação.

acesse B3.com.br

