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VOLUME ANUAL DE FUTUROS E OPÇÕES DE GRÃOS E SEMENTES 
OLEAGINOSAS DO CME GROUP

Os produtos de benchmark de desempenho global que você já 
opera. Agora com a qualidade do CME Group.

Produtos de Commodities 

Futuros e opções de Grãos e oleaginosas

Para mais informações sobre o mercado de futuros e de opções de grãos e de sementes oleaginosas do 
Cme Group, visite o site www.cmegroup.com/commodities.

Benefícios
•	 Participação	na	precificação	global	para	mercados	de	grãos	e	

sementes oleaginosas

•	 Gerenciamento	de	risco	de	oscilação	de	preços relacionado à 

compra ou à venda de grãos e de sementes oleaginosas

•	 Arbitragem	e	oportunidades	de	fazer	spread	com	outros	grãos,	

sementes oleaginosas, mercado de carnes e etanol

•	 Mercados	líquidos	e	transparentes

•	 Plataforma	operacional	à	escolha	do	cliente:	eletrônica	ou	

pregão de viva voz

•	 Integridade	financeira	da	Câmara	de	Compensação	da	CME

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.

Os mercados de futuros e opções de grãos e 
de sementes oleaginosas do CME Group são 
úteis aos produtores de commodities, usuários 
finais e operadores intermediários que buscam 
gerenciamento de risco em termos de oscilação 
de preço e ferramentas de precificação. Além 
disso, tais ferramentas fornecem liquidez, assim 
gerando um veículo pelo qual operadores e 
investidores podem capitalizar nas oportunidades 
extraordinárias por ele oferecidas.

Contratos
O mercado futuro e de opções de grãos e de 
sementes oleaginosas do CME Group consiste de 
contratos com entrega física.

As commodities, que incluem o milho, trigo, soja, 
farelo e óleo de soja, arroz em casca e aveia, são 
negociados dia e noite, eletronicamente, bem 
como no pregão durante o horário normal de 
negociação. Além disso, o CME Group oferece 
mini contratos futuros em milho, soja e trigo.

Visite o site ww.cmegroup.com/commodities para 
saber o horário atual de negociação por tipo de 
produto.

Produtos de Commodities do 
Cme Group 
Formado pela fusão da CME e da CBOT, o 
CME Group oferece um leque de produtos de 
futuros e opções de commodities mais vasto que 
qualquer outra bolsa dos EUA.

Em janeiro de 2008, os produtos agrícolas da 
CBOT migraram para a plataforma eletrônica 
de negócios CME Globex - fornecendo acesso 
direto a todos os produtos do CME Group em 
uma plataforma eletrônica única.



ESPECIFICAÇÕES DOS CONTRATOS

FuturO de milhO (Contrato Padrão e mini)

Tamanho do Contrato Padrão: 5.000 bushels
Mini: 1.000 bushels

Qualidade para Entrega No. 2 Amarelo na paridade; outras qualidades são aceitas para entrega com prêmios e deságios - leia as Regras e Regulamentos 
para obter informações específicas.

Cotação Centavos por bushel

Oscilação mínima Contrato padrão: 1/4 de centavo por bushel ($12,50 por contrato)
Contrato mini: 1/8 de centavo por bushel ($1,25 por contrato)

Meses Negociados Dezembro, março, maio, julho, setembro

Último dia de 
negociações

Dia útil anterior ao 15º dia do mês do contrato.

Último dia para entrega Segundo dia útil depois do último dia de negociações do mês de entrega.

Horário de Negociação Eletrônico: de 18:00 às 7:15 e de 9:30 às 13:15 - Horário Central dos EUA (CT), de domingo a segunda
Pregão: 9:30 às 13:15 (CT) de segunda a sexta
Observação: Os mini contratos encerram as negociações 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 negociações.

Símbolos dos Contratos Eletrônico, padrão: ZC
Pregão, padrão: C
Eletrônico, mini: XC
Pregão, mini: YC

Limites Diários de 
Oscilação de Preços

Trinta centavos ($0.30) por bushel ($1.500 por contrato para o padrão e $300 por contrato para o mini), acima ou abaixo do 
preço de fechamento do dia anterior com limites expansíveis até quarenta e cinco centavos ($0,45) por bushel, subindo ainda 
para setenta centavos ($0,70) por bushel.* Não há limite para a cotação spot, ou mês de exercício (os limites são retirados no 
início do Primeiro Dia da Posição).

Opções de milhO (Contrato Padrão)

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

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

Intervalos dos preços 
de exercício (Strike)

Os preços de exercício, ou strike, devem ser múltiplos de cinco centavos de dólar ($.05) por bushel para os dois primeiros meses e 
de dez centavos ($.10) por bushel para os demais meses. No início das negociações, liste todos os preços de exercício que estejam 
aproximadamente 50 por cento no preço de strike “no dinheiro”.*

Meses Negociados Dezembro, março, maio, julho, setembro; um contrato de opção mensal (de série) será listado quando o mês spot não for um 
contrato de opção padrão. O contrato de opção mensal é exercido no contrato de futuros mais próximo. Por exemplo, uma opção da 
série de agosto é exercida em uma posição de futuros de setembro.

Último dia de 
Negociação

Para contratos de opção padrão: A última sexta-feira antes do primeiro dia de aviso do mês correspondente ao contrato futuro de 
milho, com pelo menos dois dias úteis de antecedência. 
Para contratos de opção de série: A última sexta-feira que preceda, em pelo menos dois dias úteis, o último dia útil do mês anterior 
ao mês da opção.

Exercício O comprador de uma opção de futuros poderá exercer tal opção em qualquer dia útil, antes do vencimento, somente avisando a 
Clearing da CME, no máximo até às 18:00 horas (CT). O exercício da opção resulta em uma posição subjacente do mercado futuro. 
As opções dentro do dinheiro serão exercidas automaticamente depois do fechamento do último dia de negociações.

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

Horário de negociação Eletrônico: de 18:00 às 7:15 e de 9:30 às 13:15 (CT), de domingo a sexta
Pregão: de 9:30 às 13:15 (CT), de segunda a sexta

Símbolos dos Contratos Eletrônico: OZC
Pregão: CY para opções de compra (call)/PY para opções de venda (put)

Limites Diários de 
Oscilação de Preços

Os limites diários de oscilação de preços das opções e suas variações são os mesmos que os contratos subjacentes de futuros de milho.

*Para ler as regras e os regulamentos na íntegra, favor acessar www.cmegroup.com/rulebook/cbot-rulebook-listing.html e selecionar o produto do seu interesse. 



FuturO de aveia

Tamanho do Contrato 5.000 bushels

Descrição No. 2 Pesado e No. 1 na paridade; outras qualidades são aceitas para entrega com prêmios e deságios - leia as Regras e 
Regulamentos para obter informações específicas.

Cotação Centavos por bushel

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

Meses Negociados Julho, setembro, dezembro, março, maio

Último dia de 
negociações

Dia útil anterior ao 15º dia do mês do contrato.

Último dia para entrega Segundo dia útil depois do último dia de negociações do mês de entrega.

Horário de Negociação Eletrônico: de 18:00 às 7:15 e de 9:30 às 13:15 (CT), de domingo a sexta
Pregão: de 9:30 às 13:15 (CT), de segunda a sexta
Para os contratos que estão vencendo, as operações serão encerradas ao meio dia, no último dia de negociações.

Símbolos dos Contratos Eletrônico: ZO
Pregão: O

Limites Diários de 
Oscilação de Preços

Vinte centavos ($0,20) por bushel ($1.000 por contrato) acima ou abaixo do preço de fechamento do dia anterior com
limites expansíveis a trinta centavos ($0,30) por bushel, subindo ainda para quarenta e cinco centavos ($0,45) por bushel.
* Não há limite para a cotação spot, ou mês de exercício (os limites são retirados no início do Primeiro dia da Posição).

Opções de aveia

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

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

Intervalos dos preços 
de exercício (Strike)

Os preços de exercício, ou strike, devem ser múltiplos de cinco centavos de dólar ($0,05) por bushel para os dois primeiros meses 
e de dez centavos ($0,10) por bushel para os demais meses. No início das negociações, liste todos os preços de exercício que 
estejam aproximadamente 50 por cento no preço de strike “no dinheiro”.*

Meses Negociados Julho, setembro, dezembro, março, maio; um contrato de opção mensal (de série) será listado quando o mês spot não for um 
contrato de opção padrão. O contrato de opção mensal é exercido no contrato de futuros mais próximo. Por exemplo, uma opção 
da série de agosto é exercida em uma posição de futuros de setembro.

Último dia de 
Negociação

Para contratos de opção padrão: A última sexta-feira antes do primeiro dia de aviso do mês correspondente ao contrato futuro de 
aveia, com pelo menos dois dias úteis de antecedência.
Para contratos de opção de série: A última sexta-feira que preceda, em pelo menos dois dias úteis, o último dia útil do mês
anterior ao mês da opção

Exercício O comprador de uma opção de futuros poderá exercer tal opção em qualquer dia útil antes do vencimento, somente avisando 
ao Clearing da CME, no máximo até às 18:00 horas (CT). O exercício da opção resulta em uma posição subjacente no mercado 
futuro antes da abertura da próxima sessão de Pregão. As opções dentro do dinheiro serão exercidas automaticamente depois do 
fechamento do último dia de negociações.

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

Horário de negociação Eletrônico: de 18:00 às 7:15 e de 9:30 às 13:15 (CT), de domingo a sexta
Pregão: de 9:30 às 13:15 (CT) de segunda a sexta

Símbolos dos Contratos Eletrônico: OZO
Pregão: OO para opções de compra (call)/OV para opções de venda (put)

Limites Diários de 
Oscilação de Preços

Os limites diários de oscilação de preços das opções e suas variações são os mesmos que os contratos subjacentes de futuros de aveia.

*Para ler as regras e os regulamentos na íntegra, favor acessar www.cmegroup.com/rulebook/cbot-rulebook-listing.html e selecionar o produto do seu interesse.



FuturO de FarelO de sOja

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

Qualidade para Entrega Farelo de soja com 48% de proteína*

Cotação Dólares e centavos de dólar por tonelada curta

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

Meses Negociados Outubro, dezembro, janeiro, março, maio, julho, agosto, setembro

Último dia de 
negociações

Dia útil anterior ao 15º dia do mês do contrato.

Último dia para entrega Segundo dia útil depois do último dia de negociações do mês de entrega.

Horário de Negociação Eletrônico: de 18:00 às 7:15 e de 9:30 às 13:15 (CT), de domingo a sexta
Pregão: de 9:30 às 13:15 (CT) de segunda a sexta
Para os contratos que estão vencendo, as operações serão encerradas ao meio dia, no último dia de negociações.

Símbolos dos Contratos Eletrônico: ZM
Pregão: SM

Limites Diários de 
Oscilação de Preços

$20 por tonelada curta ($2.000 por contrato) acima ou abaixo do preço de fechamento do dia anterior com limites expansíveis a 
$30 por lote negociado, subindo ainda para $45 por lote negociado. *Não haverá limite para a cotação spot, ou mês de exercício 
(os limites são retirados no Primeiro Dia da Posição).

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 ($5 por contrato)

Intervalos dos preços 
de exercício (Strike)

Os preços de exercício, ou strike, devem ser em múltiplos de 5 dólares por tonelada para todos os exercícios abaixo de 
$200 dólares e em múltiplos de 10 dólares por tonelada para todos os exercícios iguais ou acima de $200 dólares. No 
início das negociações, liste todos os preços dos exercíciosm que estejam aproximadamente 50 por cento no preço de 
strike “no dinheiro”.*

Meses Negociados Outubro, dezembro, janeiro, março, maio, julho, agosto, setembro; um contrato de opção mensal (de série) será listado 
quando o mês spot 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 fevereiro será exercida em uma posição de futuros de março.

Último dia de 
Negociação

Para contratos de opção padrão: A última sexta-feira antes do primeiro dia de aviso do mês correspondente ao contrato futuro 
de farelo de soja, com pelo menos dois dias úteis de antecedência.
Para contratos de opção de série: A última sexta-feira que preceda, em pelo menos dois dias úteis, o último dia útil do mês
anterior ao mês da opção.

Exercício O comprador de uma opção de futuros poderá exercer tal opção em qualquer dia útil antes do vencimento, somente 
avisando ao Clearing da CME, no máximo até às 18:00 horas (CT). O exercício da opção resulta em uma posição 
subjacente no mercado futuro. As opções dentro do dinheiro serão exercidas automaticamente depois do fechamento do 
último dia de negociações.

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

Horário de negociação Eletrônico: de 18:00 às 7:15 e de 9:30 às 13:15 (CT), de domingo a sexta
Pregão: de 9:30 às 13:15 (CT) de segunda a sexta

Símbolos dos Contratos Eletrônico: OZM
Pregão: MY para opções de compra (call)/ MZ para opções de venda (put)

Limites Diários de 
Oscilação de Preços

Os limites diários de oscilação de preços das opções e suas variações são os mesmos que os contratos subjacentes de 
futuros de farelo de soja.

*Para ler as regras e os regulamentos na íntegra, favor acessar www.cmegroup.com/rulebook/cbot-rulebook-listing.html e selecionar o produto do seu interesse. 



Opções de trigO (cOntratO padrãO)

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

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

Intervalos dos preços 
de exercício (Strike)

Os preços de exercício, ou strike, devem ser múltiplos de cinco centavos de dólar ($0,05) por bushel para os dois primeiros meses 
e de dez centavos ($0,10) por bushel para os demais meses. No início das negociações, liste todos os preços de exercício que 
estejam aproximadamente 50 por cento no preço de strike “no dinheiro”.*

Meses Negociados Julho, setembro, dezembro, março, maio; um contrato de opção mensal (de série) será listado quando o mês spot não for um 
contrato de opção padrão.
O contrato de opção mensal é exercido no contrato de futuros mais próximo. Por exemplo, uma opção da série de agosto é 
exercida em uma posição de futuros de setembro.

Último dia de 
Negociação

Para contratos de opção padrão: A última sexta-feira antes do primeiro dia de aviso do mês correspondente ao contrato futuro de 
trigo, com pelo menos dois dias úteis de antecedência.
Para contratos de opção de série: A última sexta-feira que preceda, em pelo menos dois dias úteis, o último dia útil do mês
anterior ao mês da opção.

Exercício O comprador de uma opção de futuros poderá exercer tal opção em qualquer dia útil antes do vencimento, somente avisando 
a Clearing da CME, no máximo até às 18:00 horas (CT). O exercício da opção resulta em uma posição subjacente no mercado 
futuro. As opções dentro do dinheiro serão exercidas automaticamente depois do fechamento no último dia de negociações.

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

Horário de negociação Eletrônico: de 18:00 às 7:15 e de 21:30 às 13:15 (CT), de domingo a sexta
Pregão: de 9:30 às 13:15 (CT), de segunda a sexta

Símbolos dos Contratos Eletrônico: OZW
Pregão: WY para opções de compra (call)/ WZ para pções de venda (put)

Limites Diários de 
Oscilação de Preços

Os limites diários de oscilação de preços das opções e suas variações são os mesmos que os contratos subjacentes de futuros de trigo.

FuturO de trigO (cOntratO padrãO e mini)

Tamanho do Contrato Padrão: 5.000 bushels
Mini: 1.000 bushels

Qualidade para Entrega No.	2	Inverno	vermelho	macio,	no.	2	Inverno	vermelho	duro,	no.	2	Primavera	do	norte	escura	e	no.	2	Primavera	do	norte	na	
paridade; outras qualidades são aceitas para entrega com prêmios e deságios - leia as Regras e Regulamentos para informações 
específicas.

Cotação Centavos por bushel

Oscilação mínima Contrato padrão: 1/4 de centavo por bushel ($12,50 por contrato)
Contrato mini: 1/8 de centavo por bushel ($1,25 por contrato)

Meses Negociados Julho, setembro, dezembro, março, maio

Último dia de 
negociações

O dia útil anterior ao 15º dia do mês do contrato.

Último dia para entrega Segundo dia útil após o último dia de negociações do mês da entrega.

Horário de Negociação Eletrônico, Padrão: de 18:00 às 7:15 e de 9:30 às 13:15 (CT), de domingo a sexta
Pregão: 9:30 às 13:15 (CT) ,de segunda a sexta
Observação: Os mini contratos encerram as negociações 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 negociações.

Símbolos dos Contratos Eletrônico, Padrão: ZW
Pregão, padrão: W
Eletrônico, mini: XW
Pregão, mini: YW

Limites Diários de 
Oscilação de Preços

Sessenta centavos ($0,60) por bushel ($3.000 por contrato para o padrão e $600 por contrato para o mini), acima ou 
abaixo do preço de fechamento do dia anterior com limites expansíveis até noventa centavos ($0,90) por bushel, subindo ainda 
para um dólar e trinta e cinco centavos ($1,35) por bushel.* Não há limite para a cotação spot, ou mês de exercício (os limites são 
retirados no início do Primeiro dia da Posição).

*Para ler as regras e os regulamentos na íntegra, favor acessar www.cmegroup.com/rulebook/cbot-rulebook-listing.html e selecionar o produto do seu interesse. 



FuturO de sOja (Contrato Padrão e mini)

Tamanho do Contrato Padrão: 5.000 bushels
Mini: 1.000 bushels

Qualidade para Entrega No. 2 Amarelo na paridade; outras qqualidades são aceitas para entrega com prêmios e deságios - leia as Regras e Regulamentos 
para obter informações específicas.

Cotação Centavos por bushel

Oscilação mínima Contrato padrão: 1/4 de centavo por bushel ($12,50 por contrato)
Contrato mini: 1/8 de centavo por bushel ($1,25 por contrato)

Meses Negociados Novembro, janeiro, março, maio, julho, agosto, setembro

Último dia de 
negociações

Dia útil anterior ao 15º dia do mês do contrato.

Último dia para entrega Segundo dia útil depois do último dia de negociações do mês de entrega.

Horário de Negociação Eletrônico: de 18:00 às 7:15 e de 9:30 às 13:15 (CT), de domingo a sexta
Pregão: 9:30 às 13:15 (CT), de segunda a sexta
Observação: Os mini contratos encerram as negociações 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 negociações.

Símbolos dos Contratos Eletrônico, padrão: S
Pregão, padrão: ZS
Eletrônico, mini: XK
Pregão, mini: YK

Limites Diários de 
Oscilação de Preços

Setenta centavos ($0,70) por bushel ($3.500 por contrato para o padrão e $700 por contrato para o mini), acima ou abaixo
do preço de fechamento do dia anterior com limites expansíveis até um dólar e cinco centavos ($1,05) por bushel, subindo ainda 
para um dólar e sessenta centavos ($1,60) por bushel.* Não há limite para a cotação spot, ou mês de exercício (os limites são 
retirados no início do Primeiro dia da Posição).

Opções de sOja (Contrato Padrão)

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

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

Intervalos dos preços 
de exercício (Strike)

Os preços de exercício, ou strike, devem ser múltiplos de 10 centavos de dólar ($0.10) por bushel para os dois primeiros meses e de 
vinte centavos ($0.20) por bushel para os demais meses. No início das negociações, liste todos os preços de exercício que estejam 
aproximadamente 50 por cento no preço de strike “no dinheiro”.*

Meses Negociados Novembro, janeiro, março, maio, julho, agosto, setembro; um contrato de opção mensal (de série) será listado quando o mês spot 
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 outubro será exercida em uma posição de futuros de novembro.

Último dia de 
Negociação

Para contratos de opção padrão: A última sexta-feira antes do primeiro dia de aviso do mês correspondente ao contrato futuro de 
soja com pelo menos dois dias úteis de antecedência.
Para contratos de opção de série: A última sexta-feira que preceda, em pelo menos dois dias úteis, o último dia útil do mês
anterior ao mês da opção.

Exercício O comprador de uma opção de futuros poderá exercer tal opção em qualquer dia útil antes do vencimento, somente avisando 
a Clearing da CME, no máximo até às 18:00 horas (CT). O exercício da opção resulta em uma posição subjacente do mercado 
futuro antes da abertura da próxima sessão de Pregão. As opções dentro do dinheiro serão exercidas automaticamente depois do 
fechamento do último dia de negociações.

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

Horário de negociação Eletrônico: de 18:00 às 7:15 e de 9:30 às 13:15 (CT), de domingo a sexta
Pregão: de 9:30 às 13:15 (CT), de segunda a sexta

Símbolos dos Contratos Eletrônico: OZS
Pregão: CZ para opções de compra (call)/PZ para opções de venda (put)

Limites Diários de 
Oscilação de Preços

Os limites diários de oscilação de preços das opções e suas variações são os mesmos que os contratos subjacentes de futuros de soja.

*For complete rules and regulations visit http://www.cmegroup.com/rulebook/cbot-rulebook-listing.html and select the product of interest.



Opções de óleO de sOja

Tamanho do Contrato Um contrato de futuros de óleo de soja (contrato de um mês especifico) de 60.000 libras

Oscilação mínima 5/1.000 centavos de dólar ($0.00005) por libra ($3 por contrato)

Intervalos dos preços 
de exercício (Strike)

Os preços de exercício, ou strike, devem estar em múltiplos de meio centavo de dólar por libra. No início das negociações, liste 
todos os preços de exercícios que estejam aproximadamente 50 por cento no preço de strike “no dinheiro”.*

Meses Negociados Outubro, dezembro, janeiro, março, maio, julho, agosto, setembro; um contrato de opção mensal (de série) será listado quando o 
mês spot 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 será exercida em uma posição de futuros de dezembro.

Último dia de 
Negociação

Para contratos de opção padrão: A última sexta-feira antes do primeiro dia de aviso do mês correspondente ao contrato futuro de 
óleo de soja com pelo menos dois dias úteis de antecedência.
Para contratos de opção de série: A última sexta-feira que preceda, em pelo menos dois dias úteis, o último dia útil do mês 
anterior ao mês da opção.

Exercício O comprador de uma opção de futuros poderá exercer tal opção em qualquer dia útil antes do vencimento, somente avisando 
a Clearing da CME, no máximo até às 18:00 horas (CT). O exercício da opção resulta em uma posição subjacente no mercado 
futuro. As opções dentro do dinheiro serão exercidas automaticamente depois do fechamento no último dia de negociações.

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 Eletrônico: de 18:00 às 7:15 e de 9:30 às 13:15 (CT), de domingo a sexta
Pregão: de 9:30 às 13:15 (CT), de segunda a sexta

Símbolos dos Contratos Eletrônico: OZL
Pregão: OY para opções de compra (call)/OZ para opções de venda (put)

Limites Diários de 
Oscilação de Preços

Os limites diários de oscilação de preços das opções e suas variações são os mesmos que os contratos subjacentes de futuros de 
óleo de soja.

FuturO de óleO de sOja

Tamanho do Contrato 60.000 libras

Qualidade para Entrega Óleo de soja cru que atinja a qualidade e padrões aprovados pela bolsa – leia as Regras e Regulamentos da bolsa para 
especificações exatas.

Cotação Centavos por libra

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

Meses Negociados Outubro, dezembro, janeiro, março, maio, julho, agosto, setembro

Último dia de 
negociações

Dia útil anterior ao 15º dia do mês do contrato.

Último dia para entrega Sétimo dia útil depois do último dia de negociações do mês de entrega.

Horário de Negociação Eletrônico: de 18:00 às 7:15 e de 9:30 às 13:15 (CT), de domingo a sexta
Pregão: de 9:30 às 13:15 (CT), de segunda a sexta
Para os contratos que estão vencendo, as operações serão encerradas ao meio dia, no último dia de negociações.

Símbolos dos Contratos Eletrônico: ZL
Pregão: BO

Limites Diários de 
Oscilação de Preços

2,5 centavos por libra ($1.500 por contrato) acima ou abaixo do preço de fechamento do dia anterior com limites expansíveis 
a 3,5 centavos por libra, subindo ainda para 5,5 centavos por libra. *Não há limite para a cotação spot, ou mês de exercício (os 
limites são retirados no Primeiro Dia da Posição).

*Para ler as regras e os regulamentos na íntegra, favor acessar www.cmegroup.com/rulebook/cbot-rulebook-listing.html e selecionar o produto do seu interesse. 



Opções de arrOz em casca

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

Oscilação mínima 1/4 centavo por centena de libra ($5 por contrato)

Intervalos dos preços 
de exercício (Strike)

Os preços de exercício, ou strike, devem ser em múltiplos de vinte centavos de dólar ($0,20) por centena de libra. No início das 
negociações liste todos os preços de exercício que estejam aproximadamente 50 por cento no preço de strike ”no dinheiro”.*

Meses Negociados Novembro, janeiro, março, maio, julho, setembro; um contrato de opção mensal (de série) será listado quando o mês spot não for 
um contrato padrão. O contrato de opção mensal é exercido no contrato de futuros mais próximo. Por exemplo, uma opção de 
série de agosto será exercida em uma posição de futuros de setembro.

Último dia de 
Negociação

Para contratos de opção padrão: A última sexta-feira antes do primeiro dia de aviso do mês correspondente ao contrato futuro de 
arroz em casca com pelo menos dois dias úteis de antecedência.
Para contratos de opção de série: A última sexta-feira que preceda, em pelo menos dois dias úteis, o último dia útil do mês
anterior ao mês da opção.

Exercício O comprador de uma opção poderá exercer tal opção em qualquer dia útil antes do vencimento, somente avisando a Clearing 
da CME no máximo até as 18:00 horas (CT). As opções que foram exercidas serão aleatoriamente designadas aos vendedores de 
opções. As opções dentro do dinheiro, após o fechamento no último dia de negociações, serão automaticamente exercidas. 

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

Horário de negociação Eletrônico: de 18:00 às 7:15 e de 9:30 às 13:15 (CT), de domingo a sexta
Pregão: de 9:30 às 13:15 (CT), de segunda a sexta

Símbolos dos Contratos Eletrônico: OZR
Pregão: RRC para opções de compra (call)/RRP para opções de venda (put)

Limites Diários de 
Oscilação de Preços

Os limites diários de oscilação de preços das opções e suas variações são os mesmos que os contratos subjacentes de 
futuros de arroz em casca.

FuturO de arrOz em casca

Tamanho do Contrato 2.000 centenas de libras (cwt)

Qualidade para Entrega U.S. No. 2 ou melhor arroz de grão longo em casca com um rendimento de trituração total de pelo menos 65 por cento incluindo 
o arroz principal com rendimento de pelo menos 48 por cento. Outras qualidades são aceitas para entrega com prêmios e 
deságios - leia as Regras e Regulamentos para obter informações específicas.

Cotação Centavos por centenas de libra

Oscilação mínima 1/2 centavo por centena de libra ($10 por contrato)

Meses Negociados Novembro, janeiro, março, maio, julho, setembro

Último dia de 
negociações

Dia útil anterior ao 15º dia do mês de entrega do contrato.

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

Horário de Negociação Eletrônico: de 18:00 às 7:15 e de 9:30 às 13:15 (CT), de domingo a sexta
Pregão: de 9:30 às 13:15 (CT), de segunda a sexta
Para os contratos que estão vencendo, as operações serão encerradas ao meio dia, no último dia de negociações.

Símbolos dos Contratos Eletrônico: ZR
Pregão: RR

Limites Diários de 
Oscilação de Preços

Cinquenta centavos ($0,50) por centena de libra ($1.000 por contrato) acima ou abaixo do preço de fechamento do dia anterior com 
limites expansíveis a setenta e cinco centavos ($0,75) por bushel, subindo ainda para um dólar e quinze centavos ($1,15) por bushel.*
Não há limite para a cotação spot, ou mês de exercício (os limites são retirados no início do Primeiro dia da Posição).
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