23 de novembro de 2021
125/2021-VNC
COMUNICADO EXTERNO
Participantes do Listado B3
Ref.:

Disponibilização dos Arquivos BVBG.186.01 e BVBG.187.01 – Boletim
de Negociação Simplificado para os Mercados de Ações e Derivativos
no Site B3

Reforçamos que, conforme divulgado no Comunicado Externo 114/2021-VNC, de
09/11/2021, os arquivos BVBG.186.01 – Boletim de Negociação Simplificado de
Ações e BVBG.187.01 – Boletim de Negociação Simplificado de Derivativos já estão
disponíveis.
Os arquivos podem ser encontrados em www.b3.com.br, Market data e Índices,
Serviço de dados, Market Data, Histórico, Saiba mais, Boletins diários, Pesquisa por
pregão, Arquivos – Clearing B3.
Destacamos que, além da segregação do arquivo e de apresentar os campos já
presentes no BVBG.186.01, listados abaixo, os novos arquivos passam a
contemplar o campo preço médio (TradAvrgPric).
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Preço de abertura (FrstPric)
Preço mínimo (MinPric)
Preço máximo (MaxPric)
Preço de fechamento (LastPric)
Preços de ajuste e ajuste anterior, em PU e em taxa (AdjstdQt, AdjstdQtTax,
PrvsAdjstdQt e PrvsAdjstdQtTax)
Situação do ajuste do dia e do dia anterior (AdjstdQtStin e
PrvsAdjstdQtStin)
Contratos em aberto (OpnIntrst)
Prazo em dias para liquidação do contrato a termo (DaysToSttlm)
Quantidade de negócios na sessão regular (RglrTxsQty)
Este Comunicado Externo produz efeitos a partir da data de sua publicação,
respeitados os prazos específicos de vigência, se houver.
O teor deste documento confere com o original assinado, disponível na B3.
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É importante ressaltar que a publicação dos arquivos BVBG.186.01 e BVBG.187.01
ocorre até as 20h do dia de negociação e é independente da publicação do
BVBG.086.01.
Salientamos, por fim, que a publicação dos novos arquivos por meio do Secure
Client será implementada em data a ser oportunamente divulgada.
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos com a Superintendência de
Suporte
à
Negociação,
pelo
telefone
(11)
2565-5021
ou
pelo
suporteanegociacao@b3.com.br.

Mario Palhares
Vice-Presidente de Operações – Negociação Eletrônica e CCP

Este Comunicado Externo produz efeitos a partir da data de sua publicação,
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