
Futuros e opções de grãos e sementes oleaginosas
Gestão de risco e oportunidades de negociação em produtos de referência global 

Visão geral
Grãos e sementes oleaginosas são recursos 
renováveis com oferta global continuamente 
oscilante, determinada basicamente pelo ciclo 
de produção da colheita, clima e mudanças 
na demanda do mercado global. Futuros e 
opções de grãos e sementes oleaginosas 
servem aos produtores de commodities, 
consumidores finais e distribuidores à procura 
de gerenciamento de risco de preço e preço 
livre de oferta oferta e demanda. Além disso, 
tais ferramentas fornecem a operadores e 
investidores um veículo para capitalizar nas 
oportunidades extraordinárias oferecidas por 
esses mercados.

Contratos 
Futuros e opções de grãos e oleaginosas são 
contratos com entrega física. Os contratos que 
incluem Milho, Trigo mole vermelho de inverno 
de Chicago (SRW), Trigo duro vermelho de 

inverno de Kansas City (HRW), Soja, Farelo 
de soja, Óleo de soja e Arroz com casca são 
negociados eletronicamente, bem como no 
pregão viva voz. Oferecemos também os 
minicontratos futuros de milho, soja e trigo 
SRW de Chicago para os que preferem negociar 
contratos menores.

Safra nova de curto prazo e 
Opções semanais
As opções agrícolas semanais e de curto 
prazo de nova safra oferecem ainda mais 
oportunidades para hedgers e operadores. 
Opções semanais de milho, Trigo SRW de 
Chicago, Trigo HRW de KC, Soja, Farelo de soja 
e Óleo de soja oferecem uma alternativa com 
prêmios mais baixos e negócios a curto prazo. 
Além disto, oferecem grande flexibilidade em 
termos de gestão das posições existentes em 
opções, tendo como alvo transações com base 
nos movimentos do mercado, o que possibilita 

negociar durante eventos econômicos de 
grande impacto, como a divulgação dos 
relatórios do USDA. Aprenda mais no site 
cmegroup.com/weeklyags.

As opções de nova safra de curto prazo 
oferecem uma alternativa de prazo mais curto 
para negociações com milho da safra nova, 
soja, trigo SRW de Chicago e trigo HRW de 
KC. Já que esses contratos vencem muito 
antes dos contratos padrão para a safra nova, 
as opções de curto prazo para a safra nova 
de milho, soja, trigo SRW de Chicago e trigo 
HRW de KC permitem que os participantes 
possam fazer uma gestão de risco adequada, 
aproveitando todas as oportunidades 
oferecidas pelo mercado durante momentos 
específicos, isto é, durante a época de plantio  
e desenvolvimento da safra, com um custo 
mais baixo. Aprenda mais no site cmegroup.
com/sdnc. 

Volume anual de futuros e opções de grãos e sementes oleaginosas

BENEFÍCIOS

 » Participação na precificação 
global nos mercados de grãos e 
sementes oleaginosas

 » Gestão de risco de oscilação de 
preços relacionada à compra ou 
à venda de grãos e de sementes 
oleaginosas

 » Oportunidades de arbitragem 
e de spread com outros 
grãos, sementes oleaginosas, 
mercado de carnes e etanol

 » Mercados transparentes e com 
grande liquidez

 » Plataforma de negociação à 
escolha do cliente: 
CME Globex ou pregão viva voz

 » Integridade financeira da 
CME Clearing

Para mais informações sobre futuros e opções de grãos 
e sementes oleaginosoas, visite o site cmegroup.com/
agriculture.

COMMODITIES AGRÍCOLAS

Como o mundo avança
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Especificações do contrato

Futuros de milho (Contrato padrão e minicontrato)

Tamanho do contrato Padrão: 5.000 bushels

Minicontrato: 1.000 bushels

Classes para entrega No. 2 Amarelo na paridade; outras classes são aceitas para entrega com prêmios e deságios — 

Leia as Regras e Regulações para obter informações específicas.

Cotação Centavos por bushel

Oscilação mínima (tick) Padrão: 1/4 de centavo por bushel (US$12,50 por contrato)

Minicontrato: 1/8 de centavo por bushel (US$1,25 por contrato)

Meses negociados Dez, Mar, Mai, Jul, Set

Último dia de negociação Dia útil anterior ao 15º dia corrido do mês do contrato

Último dia para entrega Segundo dia útil depois do último dia de negociação do mês de entrega

Horário de negociação CME Globex: 19:00 – 7:45 (horário central - CT) de domingo a sexta-feira e 8:30 – 13:15 de segunda a sexta-feira

Pregão viva voz: 8:30 - 13:15 CT, de segunda a sexta-feira

Observação: As negociações dos minicontratos terminam eletronicamente e no pregão às 13:45 CT.

Para os contratos que estão vencendo, as operações serão encerradas ao meio dia, no último dia de negociação. 

Símbolos dos tickers Contrato padrão no CME Globex: ZC; Contrato padrão no pregão viva voz: C

Minicontrato no CME Globex: XC; Minicontrato no pregão viva voz: YC

Limite diário de preços Os limites diários de preços são variáveis e redefinidos a cada 6 meses em maio e em novembro. Não há limites de 

preços no contrato do mês vigente ou depois do segundo dia útil anterior ao primeiro dia do mês de vencimento 

(entrega). Para os atuais limites diários de preços, visite cmegroup.com/pricelimitupdate.

Opções de milho (contrato padrão)

Tamanho do contrato Um contrato futuro de milho (contrato de um mês específico) de 5.000 bushels

Opções de safra nova de curto prazo: Contrato futuro de milho para dezembro mais perto do vencimento da 

opção

Oscilação mínima 1/8 de centavo por bushel (US$6,25 por contrato)

Intervalos

dos preços de exercício 

(Strike)

Os preços de exercício devem ser integrais múltiplos de cinco centavos de dólar (US$0,05) por bushel para os dois 

primeiros meses e de dez centavos (US$0,10) por bushel para todos os outros meses. No início das negociações, 

liste todos os strikes que estejam aproximadamente 50 por cento do strike no dinheiro. 

Opções de safra nova de curto prazo e Opções semanais: cinco centavos (US$0,05) por bushel

Contratos listados Dez, Mar, Mai, Jul, Set; um contrato de opção mensal (de série) será listado quando o mês mais próximo do 

vencimento não for um contrato de opção padrão O contrato de opção mensal é exercido no contrato de futuros 

mais próximo. Por exemplo, uma opção de série de agosto é exercida em uma posição futura de setembro. 

Opções de safra nova de curto prazo: Mar, Mai, Jul, Set

Opções semanais: Semanas 1 a 5, correspondendo às sextas-feiras de cada mês em que não exista vencimento para 

contratos padrão ou de série. Se a opção semanal expirar antes da data de vencimento da opção mensal padrão mais 

próxima, então o futuro correspondente será o contrato futuro mais próximo. Se a opção semanal expirar após a data 

de vencimento da opção mensal padrão mais próxima, mas antes da data de vencimento do futuro mais próximo, 

então o futuro será o primeiro contrato diferido.

Último dia de negociação Opções padrão: Na última sexta-feira que preceda, em pelo menos dois dias úteis, o primeiro dia de aviso  

do mês correspondente ao contrato futuro de milho 

Opções em série e de safra nova de curto prazo: Na última sexta-feira que preceda, em pelo menos dois dias 

úteis, o último dia útil do mês anterior ao mês da opção. 

Opções semanais: Em uma sexta-feira que não seja também o último dia de negociação de uma opção padrão ou 

de série.

Exercício Modelo americano. O comprador de uma opção poderá exercê-la em qualquer dia útil antes do vencimento 

somente avisando a CME Clearing, no máximo até às 18:00 horas CT. O exercício da opção resulta em uma posição 

correspondente no mercado futuro. As opções dentro do dinheiro no último dia de negociação serão exercidas 

automaticamente.

Vencimento As opções de futuros de milho não exercidas vencerão às 19:00 horas (CT) no último dia de negociação.

Horário de negociação CME Globex: 19:00 – 7:45 CT, de domingo a sexta-feira de 8:30  – 13:15 CT de segunda a sexta-feira

Pregão viva voz: 8:30 às 13:15 CT, de segunda a sexta-feira

Símbolos dos tickers CME Globex: OZC; Opções de safra nova de curto prazo: OCD; Opções semanais: ZC1-5

Pregão viva voz: CY para opções de compra (calls)/PY para opções de venda (puts); Opções de safra nova de 

curto prazo: CDF; Opções semanais: PY1-5 

Limite diário de preços Não há limites diários de preços.

http://www.cmegroup.com/pricelimitupdate


Futuros de trigo: Chicago SRW e Kansas City HRW (Contratos padrão e mini)

Tamanho do contrato 5.000 bushels
Minicontrato: 1.000 bushels

Classes para entrega SRW de Chicago: No. 2  Vermelho macio de inverno, No. 2 Vermelho duro de inverno, No. 2 Escuro de primavera do 
Norte e  No. 2 Paridade com o de primavera do Norte; outras classes são aceitas para entrega com prêmios e deságios 
- leia as Regras e Regulações do CBOT para informações específicas. HRW de KC: No. 2 no preço do contrato, sendo 
no máximo 10 IDK por 100 gramas; No. 1 ao prêmio de 1 ½ centavos; com níveis de proteína abaixo de 11%, porém, 
iguais ou acima de 10.5% são entregues com deságio de dez centavos (10¢) do preço do contrato. Níveis de proteína
abaixo de 10.5% não são entregues.

Cotação Centavos por bushel

Oscilação mínima 1/4 de centavo por bushel (US$12,50 por contrato)
Minicontrato: 1/8 de centavo por bushel (US$1,25 por contrato)

Meses negociados Jul, Set, Dez, Mar, Mai

Último dia de negociação Dia útil anterior ao 15º dia corrido do mês do contrato

Último dia para entrega Segundo dia útil depois do último dia de negociação do mês de entrega

Horário de negociação CME Globex: 19:00 – 7:45 CT, de domingo a sexta-feira e de 8:30  – 13:15 CT de segunda a sexta-feira
Pregão viva voz: 8:30 às 13:15 CT, de segunda a sexta-feira
As negociações dos minicontratos são encerradas eletronicamente e no pregão às 13:45 CT.
Para os contratos que estão vencendo, as operações são encerradas ao meio dia, no último dia de negociação.

Símbolos dos tickers SRW de Chicago: CME Globex-ZW; Pregão viva voz-W Minicontrato de SRW de Chicago: CME Globex-XW; 
Pregão viva voz-YW
HRW de KC: CME Globex-KE; Pregão viva voz-KW Minicontrato HRW de KC: CME Globex-MKC; Pregão viva-voz-MKC

Limite de preço diário Os limites diários de preços são variáveis e redefinidos a cada 6 meses em maio e em novembro. Não há limites de 
preços no contrato do mês vigente ou depois do segundo dia útil anterior ao primeiro dia do mês de vencimento 
(entrega). Para os atuais limites diários de preços, visite cmegroup.com/pricelimitupdate.

Opções de trigo:  
SRW de Chicago e HRW de KC

Tamanho do contrato Um contrato futuro de trigo (contrato de um mês específico) de 5.000 bushels
Opções de safra nova de curto prazo: Contrato futuro de trigo para julho mais próximo ao vencimento da opção

Oscilação mínima 1/8 de centavo por bushel (US$6,25 por contrato)

Intervalos dos

preços de exercício

(Strikes)

Os preços de exercício devem ser integrais múltiplos de cinco centavos de dólar (US$0,05) por bushel para os dois 
primeiros meses e de dez centavos (US$0,10) por bushel para todos os outros meses. No início das negociações, liste 
todos os strikes que estejam aproximadamente 50 por cento do strike no dinheiro.  
Opções de safra nova de curto prazo e Opções semanais: Cinco centavos (US$0,05) por bushel

Contratos listados Jul, Set, Dez, Mar, Mai; um contrato de opção mensal (de série) será listado quando o mês mais próximo do vencimento 
do contrato não for um contrato de opção padrão. O contrato de opção mensal é exercido no contrato de futuros mais 
próximo. Por exemplo, uma opção de série de agosto é exercida em uma posição futura para setembro.
Opções de safra nova de curto prazo: Mai, Jul, Set
Opções semanais: Semanas 1 a 5, correspondendo às sextas-feiras de cada mês quando não existe vencimento para 
contratos padrão ou de série; sendo que três contratos de opção semanal serão listados em determinado momento.  

Último dia de negociação Opções padrão: Na última sexta-feira anterior, em pelo menos dois dias úteis, ao primeiro dia de aviso do mês 
correspondente ao contrato futuro de trigo  
Opções em série e de safra nova de curto prazo: Na última sexta-feira anterior, em pelo menos dois dias úteis, ao 
último dia útil do mês anterior ao mês da opção.
Opções semanais: Em uma sexta-feira que não seja também o último dia de negociação de uma opção padrão ou de série.

Exercício Estilo americano O comprador de uma opção poderá exercê-la em qualquer dia útil antes do vencimento, somente 
avisando a CME Clearing, no máximo até às 18:00 horas CT. O exercício da opção resulta em uma posição 
correspondente no mercado futuro. As opções dentro do dinheiro no último dia de negociação serão exercidas 
automaticamente.

Vencimento As opções de futuros de trigo não exercidas expirarão às 19:00 horas CT no último dia de negociação.

Horário de negociação CME Globex: 19:00 – 7:45 CT, de domingo a sexta-feira e de 8:30  – 13:15 CT de segunda a sexta-feira
Pregão viva voz: 8:30 às 13:15 CT, de segunda a sexta-feira

Símbolos dos tickers SRW de Chicago CME Globex: OZW; Opções de safra nova de curto prazo: OWD; Opções semanais: ZW1-5
SRW de Chicago no pregão viva voz: WY para opções de compra (calls)/WZ para opções de venda (puts); 
Opções da safra nova de curto prazo: WDF; Opções semanais: WZ1-5
HRW de KC do CME Globex: OKE; Opções de safra nova de curto prazo: KWE; Opções semanais: OE1-5
HRW de KC Pregão viva voz: HC para opções de compra (calls)/HP para opções de venda (puts); 
Opções da safra nova de curto prazo: KWO; Opções semanais: OK1-5

Limite diário de preços Não há limites diários de preços.

http://www.cmegroup.com/pricelimitupdate


Futuros de soja (Contrato padrão e minicontrato)

Tamanho do contrato Padrão: 5.000 bushels

Minicontrato: 1.000 bushels

Classes para entrega No. 2 Amarelo na paridade; outras classes são aceitas para entrega com prêmios e deságios -Leia as Regras e 

Regulações para obter informações específicas.

Cotação Centavos por bushel

Oscilação mínima Padrão: 1/4 de centavo por bushel (US$12,50 por contrato)  

Minicontrato: 1/8 de centavo por bushel (US$1,25 por contrato)

Meses negociados Nov, Jan, Mar, Mai, Jul, Ago, Set 

Último dia de negociação Dia útil anterior ao 15º dia do mês do contrato

Último dia para entrega Segundo dia útil depois do último dia de negociação do mês de entrega

Horário de negociação CME Globex: 19:00 – 7:45 CT, de domingo a sexta-feira de 8:30 – 13:15 CT de segunda a sexta-feira

Pregão viva voz: 8:30 às 13:15 CT, de segunda a sexta-feira

As negociações dos minicontratos são encerradas eletronicamente e no pregão às 13:45 CT. Para os contratos que 

estão vencendo, as operações serão encerradas ao meio dia, no último dia de negociação

Símbolos dos tickers Contrato padrão no CME Globex: ZS; Contrato padrão no pregão viva voz: S 

Minicontrato no CME Globex: XK; Minicontrato no pregão viva voz: YK

Limite diário de preços Os limites diários de preços são variáveis e redefinidos a cada 6 meses em maio e em novembro. Não há limites de 

preços no contrato do mês vigente ou depois do segundo dia útil anterior ao primeiro dia do mês de vencimento 

(entrega). Para os atuais limites diários de preços, visite cmegroup.com/pricelimitupdate.

Opções de soja (contrato padrão)

Tamanho do contrato Um contrato futuro de soja (contrato de um mês específico) de 5.000 bushels

Opções de safra nova de curto prazo: Contrato futuro de soja para novembro mais próximo ao vencimento da 

opção

Oscilação mínima 1/8 de centavo por bushel (US$6,25 por contrato)

Intervalos dos

preços de exercício 

(Strikes)

Os preços de exercício devem ser integrais múltiplos de dez centavos de dólar (US$0,10) por bushel para os dois 

primeiros meses e de vinte centavos (US$0,20) por bushel para todos os outros meses. No início das negociações, 

liste todos os preços dos exercícios, com aproximadamente 50 por cento do preço strike no dinheiro

Opções de safra nova de curto prazo e Opções semanais: 10 centavos (US$0,10) por bushel

Contratos listados Nov, Jan, Mar, Mai, Jul, Ago, Set; um contrato de opção mensal (de série) será listado quando o mês mais próximo 

ao vencimento não for um contrato de opção padrão. O contrato de opção mensal é exercido no contrato futuro 

mais próximo. Por exemplo, uma opção de série de outubro é exercida em uma posição em futuros para novembro. 

Opções de safra nova de curto prazo: Mar, Mai, Jul, Set 

Opções semanais: Semanas 1 a 5, correspondendo às sextas-feiras de cada mês em que não exista vencimento para 

contratos padrão ou de série. Se a opção semanal expirar antes da data de vencimento da opção mensal padrão mais 

próxima, então o futuro correspondente será o contrato futuro mais próximo. Se a opção semanal expirar após a data 

de vencimento da opção mensal padrão mais próxima, mas antes da data de vencimento do futuro mais próximo, 

então o futuro será o primeiro contrato diferido.

Último dia de negociação Opções padrão: Na última sexta-feira anterior, em pelo menos dois dias úteis, ao primeiro dia de aviso do mês 

correspondente do contrato futuro de soja 

Opções em série e de safra nova de curto prazo: Na última sexta-feira anterior, em pelo menos dois dias úteis, ao 

último dia útil do mês anterior ao mês da opção.

Opções semanais: Em uma sexta-feira que não seja também o último dia de negociação de uma opção padrão ou 

de série.

Exercício Modelo americano. O comprador de uma opção poderá exercê-la em qualquer dia útil antes do vencimento, 

somente avisando a CME Clearing, no máximo até às 18:00 horas CT. O exercício da opção resulta em uma posição 

correspondente no mercado futuro antes da abertura da próxima sessão do leilão aberto. As opções dentro do 

dinheiro no último dia de negociação serão exercidas automaticamente.

Vencimento As opções de futuros de soja não exercidas vencerão às 19:00 horas CT, no último dia de negociação.

Horário de negociação CME Globex: 19:00 – 7:45 CT, de domingo a sexta-feira e de 8:30  – 13:15 CT de segunda a sexta-feira

Pregão viva voz: 8:30 às 13:15 CT, de segunda a sexta-feira

Símbolos dos tickers CME Globex: OZS; Opções de safra nova de curto prazo: OSD; Opções semanais: ZS1-5

Pregão viva voz: CZ para opções de compra (calls)/PZ para opções de venda (puts);  

Opções da safra nova de curto prazo: SDF; Opções semanais: CZ1-5

Limite diário de preços Não há limites diários de preços.

http://www.cmegroup.com/pricelimitupdate


Futuros de óleo de soja

Tamanho do contrato 60.000 libras

Classes para entrega Óleo de soja cru com classes e padrões aprovados pela Bolsa – leia as Regras e Regulações da Bolsa para 

especificações exatas.

Cotação Centavos por libra

Oscilação mínima 1/100 centavos (US$0,0001) por libra (US$6 por contrato)

Meses negociados Out, Dez, Jan, Mar, Mai, Jul, Ago, Set

Último dia de negociação Dia útil anterior ao 15º dia corrido do mês do contrato

Último dia para entrega Sétimo dia útil após o último dia de negócios do mês de entrega. 

Horário de negociação CME Globex: 19:00 – 7:45 CT, de domingo a sexta-feira e de 8:30  – 13:15 CT de segunda a sexta-feira

Pregão viva voz: 8:30 às 13:15 CT, de segunda a sexta-feira

Para os contratos que estão vencendo, as operações serão encerradas ao meio dia, no último dia de negociação

Símbolos dos tickers CME Globex:  ZL 

Pregão viva voz: BO

Limite diário de preços Os limites diários de preços são variáveis e redefinidos a cada 6 meses em maio e em novembro. Não há limites de 

preços no contrato do mês vigente ou depois do segundo dia útil anterior ao primeiro dia do mês de vencimento 

(entrega). Para os atuais limites diários de preços, visite cmegroup.com/pricelimitupdate.

Opções de óleo de soja

Tamanho do contrato Um contrato futuro de óleo de soja (de um mês específico) de 60.000 libras

Oscilação mínima 5/1000 centavos (US$0,00005) por libra (US$3 por contrato)

Intervalos dos

preços de exercício 

(Strikes)

Os preços de exercício devem estar em integrais múltiplos de meio centavo de dólar por libra. No início das 

negociações, liste todos os strikes que estejam aproximadamente 50 por cento do strike no dinheiro.

Contratos listados Out, Dez, Jan, Mar, Mai, Jul, Ago, Set; um contrato de opção mensal (de série) será listado quando o mês mais 

próximo ao vencimento não for um contrato de opção padrão. O contrato de opção mensal é exercido no contrato 

de futuros mais próximo. Por exemplo, uma opção de série de novembro é exercida em uma posição futura para 

dezembro.

Opções semanais: Semanas 1 a 5, correspondendo às sextas-feiras de cada mês em que não exista vencimento 

para contratos padrão ou de série. Se a opção semanal expirar antes da data de vencimento da opção mensal padrão 

mais próxima, então o futuro correspondente será o contrato futuro mais próximo. Se a opção semanal expirar após 

a data de vencimento da opção mensal padrão mais próxima, mas antes da data de vencimento do futuro mais 

próximo, então o futuro será o primeiro contrato diferido.

Último dia de negociação Opções padrão: Na última sexta-feira anterior, em pelo menos dois dias úteis, ao primeiro dia de aviso do mês 

correspondente ao contrato futuro de óleo de soja  

Opções de série: Na última sexta-feira anterior, em pelo menos dois dias úteis, ao último dia útil do mês anterior ao 

mês da opção. 

Opções Semanais: Em uma sexta-feira que não seja também o último dia de negociação de uma opção padrão ou 

de série.

Exercício Modelo americano. O comprador de uma opção poderá exercê-la em qualquer dia útil antes do vencimento, 

somente avisando a CME Clearing, no máximo até às 18:00 horas CT. O exercício da opção resulta em uma posição 

correspondente no mercado futuro. As opções dentro do dinheiro no último dia de negociação serão exercidas 

automaticamente.

Vencimento As opções de futuros de óleo de soja não exercidas expirarão às 19:00 horas CT no último dia de negociação.

Horário de negociação CME Globex: 19:00 – 7:45 CT, de domingo a sexta-feira e de 8:30  – 13:15 CT de segunda a sexta-feira

Pregão viva voz: 8:30 às 13:15 CT, de segunda a sexta-feira

Símbolos dos tickers CME Globex: OZL; Opções semanais: ZL1-5

Pregão viva voz: OY para opções de compra (calls)/OZ para opções de venda (puts); Opções semanais: OZ1-5

Limite diário de preços Não há limites diários de preços.

http://www.cmegroup.com/pricelimitupdate


Futuros de farelo de soja

Tamanho do contrato 100 toneladas (2.000 libras por tonelada curta)

Classes para entrega Farelo de soja com 48% de proteína

Cotação Dólares e centavos por tonelada curta

Oscilação mínima 10 centavos por tonelada (US$10 por contrato)

Meses negociados Out, Dez, Jan, Mar, Mai, Jul, Ago, Set

Último dia de negociação Dia útil anterior ao 15º dia corrido do mês do contrato

Último dia para entrega Segundo dia útil depois do último dia de negociação do mês de entrega

Horário de negociação CME Globex: 19:00 – 7:45 CT, de domingo a sexta-feira e de 8:30 – 13:15 CT de segunda a sexta-feira

Pregão viva voz: 8:30 às 13:15 CT, de segunda a sexta-feira

Para os contratos que estão vencendo, as operações serão encerradas ao meio dia, no último dia de negociação

Símbolos dos tickers CME Globex: ZM 

Pregão viva voz: SM

Limite diário de preço Os limites diários de preços são variáveis e redefinidos a cada 6 meses em maio e em novembro. Não há limites de 

preços no contrato do mês vigente ou depois do segundo dia útil anterior ao primeiro dia do mês de vencimento 

(entrega). Para os atuais limites diários de preços, visite cmegroup.com/pricelimitupdate.

Opções de farelo de soja

Tamanho do contrato Um contrato de futuros de farelo de soja (contrato de um mês específico) de 100 toneladas curtas

Oscilação mínima 5 centavos por tonelada curta (US$ 5 por contrato)

Intervalos dos

preços de exercício 

(Strikes)

Os preços de exercício, ou strikes, devem ser integrais múltiplos de 5 dólares (US$5) por tonelada para todos 

os exercícios abaixo de US$200 dólares e em integrais múltiplos de 10 dólares (US$10) por tonelada para todos 

os exercícios iguais ou acima de US$200 dólares. No início das negociações, liste todos os strikes que estejam 

aproximadamente 50 por cento do strike no dinheiro.  

Opções semanais: Cinco dólares (US$5) por tonelada

Contratos listados Out, Dez, Jan, Mar, Mai, Jul, Ago, Set; um contrato de opção mensal (de série) será listado quando o mês mais 

próximo ao vencimento não for um contrato de opção padrão. O contrato de opção mensal é exercido no contrato 

futuro mais próximo. Por exemplo, uma opção de série de fevereiro é exercida em uma posição futura para março. 

Opções semanais: Semanas 1 a 5, correspondendo às sextas-feiras de cada mês em que não exista vencimento para 

contratos padrão ou de série. Se a opção semanal expirar antes da data de vencimento da opção mensal padrão mais 

próxima, então o futuro correspondente será o contrato futuro mais próximo. Se a opção semanal expirar após a data 

de vencimento da opção mensal padrão mais próxima, mas antes da data de vencimento do futuro mais próximo, 

então o futuro será o primeiro contrato diferido.

Último dia de negociação Opções padrão: Na última sexta-feira anterior, em pelo menos dois dias úteis, ao primeiro dia de aviso do mês 

correspondente ao contrato futuro de farelo de soja   

Opções de série: Na última sexta-feira anterior, em pelo menos dois dias úteis, ao último dia útil do mês anterior ao 

mês da opção.

Opções semanais: Em uma sexta-feira que não seja também o último dia de negociação de uma opção padrão ou 

de série.

Exercício Modelo americano. O comprador de uma opção poderá exercê-la em qualquer dia útil antes do vencimento, 

somente avisando a CME Clearing, no máximo até às 18:00 horas CT. O exercício da opção resulta em uma posição 

correspondente no mercado futuro. As opções dentro do dinheiro no último dia de negociação serão exercidas 

automaticamente.

Vencimento As opções de futuros de farelo de soja expirarão às 19:00 horas CT no último dia de negociação.

Horário de negociação CME Globex: 19:00 – 7:45 CT, de domingo a sexta-feira e de 8:30 – 13:15 CT de segunda a sexta-feira

Pregão viva voz: 8:30 às 13:15 CT, de segunda a sexta-feira

Símbolos dos tickers CME Globex: OZM; Opções semanais: ZM1-5 

Pregão viva voz: MY para opções de compra (calls)/MZ para opções de venda (puts); Opções semanais: MZ1-5

Limite diário de preço Não há limites diários de preços.

http://www.cmegroup.com/pricelimitupdate


Futuros de aveia

Tamanho do contrato 5.000 bushels

Descrição No. 2 Pesado e No. 1 na paridade; outras classes são aceitas para entrega com prêmios e deságios - leia as Regras e 

Regulações para obter informações específicas.

Cotação Centavos por bushel

Oscilação mínima 1/4 de centavo por bushel (US$12,50 por contrato)

Meses negociados Jul, Set, Dez, Mar, Mai

Último dia de negociação Dia útil anterior ao 15º dia do mês do contrato

Último dia para entrega Segundo dia útil depois do último dia de negociação do mês de entrega

Horário de negociação CME Globex: 19:00 – 7:45 CT, de domingo a sexta-feira e de 8:30  – 13:15 CT de segunda a sexta-feira

Pregão viva voz: 8:30 às 13:15 CT, de segunda a sexta-feira

Para os contratos que estão vencendo, as operações serão encerradas ao meio dia, no último dia de negociação

Símbolos dos tickers CME Globex: ZO 

Pregão viva voz: O

Limite diário de preço Os limites diários de preços são variáveis e redefinidos a cada 6 meses em maio e em novembro. Não há limites de 

preços no contrato do mês vigente ou depois do segundo dia útil anterior ao primeiro dia do mês de vencimento 

(entrega). Para os atuais limites diários de preços, visite cmegroup.com/pricelimitupdate.

Opções de aveia

Tamanho do contrato Um contrato futuro de aveia (de um mês específico) de 5.000 bushels

Oscilação mínima 1/8 de centavo por bushel (US$6,25 por contrato)

Intervalos dos

preços de exercício 

(Strikes)

Os preços de exercício devem ser integrais múltiplos de cinco centavos de dólar (US$0,05) por bushel para os dois 

primeiros meses e de dez centavos (US$0,10) por bushel para todos os outros meses. No início das negociações, 

liste todos os strikes que estejam aproximadamente 50 por cento do strike no dinheiro.

Contratos listados Jul, Set, Dez, Mar, Mai; um contrato de opção mensal (de série) será listado quando o mês mais próximo ao 

vencimento não for um contrato de opção padrão. O contrato de opção mensal é exercido no contrato futuro mais 

próximo. Por exemplo, uma opção de série de agosto é exercida em uma posição futura para setembro,

Último dia de negociação Opções padrão: Na última sexta-feira anterior, em pelo menos dois dias úteis, ao primeiro dia de aviso do mês 

correspondente ao contrato futuro de aveia  

Opções de série: Na última sexta-feira anterior, em pelo menos dois dias úteis, ao último dia útil do mês anterior ao 

mês da opção.

Exercício Modelo americano. O comprador de uma opção poderá exercê-la em qualquer dia útil antes do vencimento, somente 

avisando à CME Clearing até às 18:00 horas CT. O exercício da opção resulta em uma posição correspondente 

no mercado futuro antes da abertura da próxima sessão de leilão aberto. As opções no dinheiro serão exercidas 

automaticamente depois do fechamento do último dia de negociação.

Vencimento As opções de futuros de aveia não exercidas vencerão às 19:00 horas (CT) no último dia de negociação.

Horário de negociação CME Globex: 19:00 – 7:45 CT, de domingo a sexta-feira e de 8:30  – 13:15 CT de segunda a sexta-feira

Pregão viva voz: 8:30 às 13:15 CT, de segunda a sexta-feira

Símbolos dos tickers CME Globex: OZO 

Pregão viva voz: OO para opções de compra (calls)/OV para opções de venda (puts)

Limite diário de preço Não há limites diários de preços.

http://www.cmegroup.com/pricelimitupdate


AC268/00/0514 

As negociações de futuros não são adequadas a todos os investidores e envolvem riscos de perdas. Os contratos futuros são investimentos alavancados e exigem apenas uma porcentagem do valor do contrato 
para operá-los. Portanto, é possível incorrer em perdas substancialmente superiores ao valor da margem depositada para uma posição assumida em futuros. Consequentemente, investidores devem utilizar 
apenas os recursos dos quais possam dispor, sem que perdas venham afetar negativamente seus estilos de vida. Além disto, somente uma parte desses recursos deve ser destinada a cada negociação, pois não 
se pode esperar lucro em todas as operações. Além disso, todos os exemplos contidos neste documento referem-se a situações hipotéticas destinadas a fins explicativos, e não devem ser considerados como 
consultoria de investimentos nem como resultado de experiências reais de mercado. 

A negociação com swaps  não  é  adequada  para  todos  os  investidores,  traz  o  risco  de  perda  e  somente  deve  ser  realizada  por investidores  ECP, Eligible Contract Participants (Participantes de contratos elegíveis), 
de acordo com a seção 1(a)18  da Commodity Exchange Act. Swaps são investimentos de alavancagem e, como exige-se que apenas uma porcentagem do valor do contrato seja negociada, é possível perder 
mais do que o valor depositado em uma posição em swaps. Consequentemente, investidores devem utilizar apenas os recursos dos quais possam dispor, sem que perdas venham afetar negativamente seus 
estilos de vida. Além disto, somente uma parte desses recursos deve ser destinada a cada negociação, pois não se pode esperar lucro em todas as operações.

CME Group é uma marca registrada do CME Group Inc. O logotipo The Globe, E-mini, Globex, CME e Chicago Mercantile Exchange são marcas registradas da Chicago Mercantile Exchange Inc. Chicago Board of 
Trade é uma marca registrada do Board of Trade of the City of Chicago, Inc. NYMEX é uma marca registrada do New York Mercantile Exchange, Inc.

As informações contidas neste documento foram compiladas pelo CME Group para fins meramente gerais, e não levam em consideração as situações específicas de quaisquer destinatários das informações. 
O CME Group não assume qualquer responsabilidade por eventuais erros ou omissões. Além disso, todos os exemplos aqui contidos constituem situações hipotéticas, usadas para fins exclusivamente 
explicativos, e não devem ser considerados como orientação de investimento ou resultado de experiência real de mercado. Todas as questões relativas a regras e especificações aqui apresentadas ficam sujeitas 
às regras oficiais do CME, NYMEX e CBOT, que têm prioridade sobre elas. As atuais regras do CME/CBOT/NYMEX devem ser consultadas em todos os casos antes de se tomar quaisquer providências.

Copyright © 2014 CME Group Todos os direitos reservados.  

Futuros de arroz com casca

Tamanho do contrato 2.000 quintais (cwt)

Classes para entrega U.S. No. 2, ou o melhor arroz de grão longo com casca com um rendimento de trituração total de pelo menos 65 

por cento, incluindo o arroz (head rice) de pelo menos 48 por cento. Outras classes são aceitas para entrega com 

prêmios e deságios - leia as Regras e Regulações para informações específicas.

Cotação Centavos por quintal 

Oscilação mínima 1/2 centavo por quintal (US$10 por contrato)

Meses negociados Nov. Jan, Mar, Mai, Jul, Ago, Set  

Último dia de negociação Dia útil anterior ao 15º dia corrido do mês de entrega do contrato

Último dia para entrega Sétimo dia útil após o último dia de negociação

Horário de negociação CME Globex: 19:00 – 7:45 CT, de domingo a sexta-feira e de 8:30  – 13:15 CT de segunda a sexta-feira

Pregão viva voz: 8:30 às 13:15 CT, de segunda a sexta-feira

Para os contratos que estão vencendo, as operações serão encerradas ao meio dia, no último dia de negociação

Símbolos dos tickers CME Globex: ZR 

Pregão viva voz: ZR

Limite diário de preço Os limites diários de preços são variáveis e redefinidos a cada 6 meses em maio e em novembro. Não há limites de 

preços no contrato do mês vigente ou depois do segundo dia útil anterior ao primeiro dia do mês de vencimento 

(entrega). Para os atuais limites diários de preços, visite cmegroup.com/pricelimitupdate.

Opções de arroz com casca

Tamanho do contrato Um contrato futuro de arroz com casca (de um mês específico) de 2.000 cwt

Oscilação mínima  1/4 centavo por quintal (US$5 por contrato)

Intervalos dos

preços de exercício 

(Strikes)

Os preços de exercício, ou strikes, devem ser em integrais múltiplos de vinte centavos (US$0,20) por quintal. No 

início das negociações, liste todos os strikes que estejam aproximadamente 50 por cento do strike no dinheiro

Contratos listados Nov, Jan, Mar, Mai, Jul, Ago, Set; um contrato de opção mensal (de série) será listado quando o mês mais próximo 

do vencimento não for um contrato de opção padrão. O contrato de opção mensal é exercido no contrato de futuros 

mais próximo. Por exemplo, uma opção de série de agosto é exercida em uma posição futura para setembro.

Último dia de negociação Opções padrão: Na última sexta-feira anterior, em pelo menos dois dias úteis, ao primeiro dia de aviso do mês 

correspondente ao contrato futuro de arroz com casca.

Opções de série: Na última sexta-feira anterior, em pelo menos dois dias úteis, ao último dia útil do mês anterior ao 

mês da opção.

Exercício Modelo americano. O comprador de uma opção poderá exercê-la em qualquer dia útil antes do vencimento, 

somente avisando à CME Clearing até às 18:00 horas CT. As opções exercidas serão aleatoriamente designadas aos 

vendedores de opções. As opções no dinheiro serão exercidas automaticamente depois do fechamento do último dia 

de negociações.

Vencimento As opções de futuros de arroz com casca não exercidas expirarão às 19:00 horas CT no último dia de negociação.

Horário de negociação CME Globex: 19:00 – 7:45 CT, de domingo a sexta-feira e de 8:30 – 13:15 CT de segunda a sexta-feira

Pregão viva voz: 8:30 às 13:15 CT, de segunda a sexta-feira

Símbolos dos tickers CME Globex: OZR 

Pregão viva voz: Pregão viva voz: RRC para opções de compra (calls)/RRP para opções de venda (puts)

Limite diário de preço Não há limites diários de preços.

Futuros e opções de milho, Trigo SRW de Chicago, Trigo HRW de KC, Soja, Óleo de soja, Farelo de Soja, Aveia e Arroz em Casca estão listados e sujeitos às regras e regulações da CBOT.

http://www.cmegroup.com/pricelimitupdate

