Futuro de Ações
1. Sobre o produto
O Contrato Futuro de ações possibilita que você negocie a expectativa sobre o preço futuro de uma
determinada ação, sem a necessidade de comprá-la e ficar exposto a sua variação.
Esses são os 12 ativos selecionados para iniciar as negociações desse contrato:
B3SA3

B3

PCAR4

Grupo Pão de Açúcar

CCRO3

CCR Rodovias

PETR4

Petrobras

CIEL3

Cielo

PSSA3

Porto Seguro

CMIG4

Cemig

USIM5

Usiminas

HYPE3

Hyperapharma

VALE3

Vale

KROT3

Kroton

VVAR3

Via Varejo

A cotação do Futuro de Ações é dada em pontos, sendo que cada ponto tem o valor de R$ 1,00, com
variação mínima de R$0,01, ou seja, se o contrato for negociado a 24,90, sua variação positiva mínima será de
24,91 e a negativa mínima será de 24,89.

2. Quais as vantagens desse contrato?
•

Operar vendido, sem a necessidade de realizar o empréstimo da ação.

•

Realizar operações de Renda Fixa.
Exemplo: Ao comprar uma ação a R$ 24,90 e vender o futuro a 25,50, o retorno dessa operação está
prefixado em 2,41%.

•

Realizar operações estruturadas com opções.

•

Alavancar posições, sem desembolso de caixa.
Exemplo: Se você tivesse que comprar 1.000 ações a 24,90, o desembolso inicial seria R$ 24.900,00.
Negociando o contrato futuro, sua obrigação será apenas o valor da margem de garantia.

3. E como funciona a negociação desse contrato?
A negociação desse contrato pode ser realizada por meio de diferentes estratégias, tais como o hedge de sua
carteira de ações, operações de renda fixa, Day Trade entre outras.

Veja um exemplo de como funciona um Day Trade de Futuro de Ações:
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1. O investidor realiza uma operação de compra
de 1000 contratos de B3SA a 21,70 pontos, no
final do dia zera a operação com uma venda a
21,75 pontos.

2. Resultado do Day Trade:
Resultado = (valor de venda - valor de
compra) * nº de contratos * tamanho do lote
* preço por ponto
(21,75 – 21,70) * 1000 * 1 * R$ 1,00 = R$ 50,00

Posições mantidas até o dia seguinte serão ajustadas com base no Preço de Ajuste (PA) do dia, estabelecido
conforme regras da B3, com movimentação financeira no dia útil subsequente.

4. Como negociar o Futuro de Ações?
Você precisa ter uma conta aberta e ativa em uma corretora, onde contará com profissionais especializados
para auxiliá-lo com a negociação do Contrato Futuro de Ações.
A lista de corretoras disponíveis para operar este produto está disponível em nosso site.

5. Especificações e características
Tamanho do Contrato

1 Ação

Cotação

Em pontos, cada ponto valendo R$ 1,00

Lote Padrão

100 contratos

Meses de Vencimento

Todos os meses

Liquidação

Financeira

Rolagem

Sim

Horário de Negociação

Mesmo horário Futuro de Ibovespa (9h00 – 17h55)

Data de Vencimento

3º segunda-feira do mês de vencimento

Último dia de
Negociação

Data de vencimento
O código de negociação é composto de 4 partes:

Ticker Negociação

O = Ordinária
P = Preferencial
∙
I = Unit
A = Preferencial Tipo A
B = Preferencial Tipo B
W = Outros

Código da cia.
∙ Petrobras

Mês de vencimento

Tipo/Classe de ativo
Preferencial

PETRPM19
Ano de vencimento
∙ 2019

CÓDIGO

VENCIMENTO

F
G
H
J
K
M
N
Q
U
V
X
Z

JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ

∙ Junho

6. Custos e Tributos
•

A tarifação do futuro de ações consistirá em emolumentos, registro, permanência e liquidação. Todas as
taxas serão percentuais a serem aplicados sobre o valor de referência do contrato.

•

No lançamento do produto não haverá distinção de preço por volume. Haverá diferenciação apenas entre
operações normais e Day Trade. Sendo assim, no lançamento, teremos uma taxa fixa para operações
normais e outra para operações Day Trade, tanto para emolumentos como para registro.

acesse B3.com.br

