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Futuros de E-Mini Dow ($5)
Volume Médio Diário - Dados Mensais

Os contratos de E-mini Dow ($5), DJIA ($10) e Big Dow DJIA 
($25) oferecem flexibilidade e a oportunidade de negociar no 
mercado americano de ações do tipo large-cap. 

PRODUTOS DE AÇÕES 

Dow Jones Industrial Average
Futuros e Opções

Fatos sobre o Dow Jones Industrial Average
O Dow Jones Industrial Average (DJIA) é um índice de preços referenciado no peso de 30 
ações de empresas americanas, representando nove setores econômicos, inclusive o de serviços 
financeiros, tecnologia, varejo, entretenimento e bens de consumo. A posição de liderança 
das ações componentes do DJIA tende a resultar em uma correlação extremamente alta do 
DJIA com outros índices do mercado americano, como o Índice S&P 500, o que oferece 
oportunidades adicionais de negociações.

Para mais informações visite o site www.cmegroup.com/equities.

Recursos de Negociação
•	 Spread	de	Futuros	de	Índices	de	Ações:	S&P	500	vs	DJIA.	 

www.cmegroup.com/equityindexresearch 

•	 Dados	mensais	atualizados	sobre	índices	de	ações.	Destaques	mensais,	incluindo	volume,	

correlações, volatilidade e muito mais. www.cmegroup.com/equityindexresearch

Benefícios
•	 Liquidez	- Mercados líquidos e transparentes

•	 Acesso	–	Acesso	global	virtualmente	24	
horas por dia na plataforma avançada do 

CME	Group,	que	proporciona	rapidez	e	
eficiência para todos os contratos negociados 
eletronicamente 

•	 Acesso	–	Exposição	ao	mercado	americano	
de large-caps negociando um dos contratos 
de benchmark mais respeitados do mundo 

•	 Segurança	–	Compensação	como	contraparte	
central garantidora da CME Clearing



Futuros e opções do dow Jones IndustrIal average 
espeCIFICações do Contrato

Futuros de e-mini dow ($5) opões de e-mini dow ($5)*

símbolos dos 
Contratos

YM Calls: (opções de compra) OYMC
Puts: (opções de venda) OYMP

tamanho do Contrato $5 x Preço futuro de E-mini Dow Um contrato futuro de E-mini Dow de um mês de contrato 
específico 

ajuste/vencimento Ajuste no cash da Cotação Especial de Abertura do índice 
no	Dia	de	Ajuste	Final,	que	normalmente	é	a	terceira	sexta-
feira do mês do contrato 

Opções	Trimestrais:	Expiram com o contrato futuro na 
terceira sexta-feira do mês do contrato 
Opções	de	Série:	Expiram ou são ajustadas no contrato 
futuro mais próximo, na terceira sexta-feira do mês do 
contrato 

oscilação mínima 1 ponto do índice = $5 por contrato A flutuação mínima é de um ponto ($5). Por exemplo, uma 
opção com um prêmio de 20 pontos tem um valor de $100

local CME Globex

Horário de 
negociação
todos os horários 
referem-se ao Horário 
Central dos eua (Ct)

De	segunda	a	quinta-feira,	das	15:30	às	16:30	horas	e	de	
17:00	às	15:15	horas	do	próximo	dia.	Não	funcionamento	
entre	16:30	às	17:00	horas;	domingos	e	feriados	de	17:00	às	
15:15	horas	do	próximo	dia

De	segunda	a	quinta-feira,	das	15:30	às	16:30	horas.	e	de	
17:00	às	15:15	horas	do	próximo	dia.	Não	funcionamento	
entre	16:30	às	17:00	horas;	domingos	e	feriados	de	17:00	às	
15:15	horas	do	próximo	dia

Meses negociados Março,	junho,	setembro,	dezembro.	Quatro	meses	do	
contrato são listados permanentemente

Quatro	meses	do	ciclo	trimestral	de	março	(março,	junho,	
setembro,	dezembro)	e	dois	meses	fora	do	ciclo	trimestral	de	
março (meses de série)

Último dia de 
negociação

Negociações	podem	ser	feitas	até	às	8:30	horas	CT	da	
terceira sexta-feira do mês do contrato 

Trimestral:	Negociações	podem	ser	feitas	até	às	8:30	horas	
CT da terceira sexta-feira do mês do contrato 
De	série:	Negociações	podem	ser	feitas	até	às	15:15	horas	
CT da terceira sexta-feira do mês do contrato 

limites diários de 
preços

Limites	sucessivos	de	10%,	20%,	e	30%	no	horário	normal	de	operação	e	5%	para	negócios	de	overnight.	Para	mais	detalhes,	
favor verificar a Regulamentação 27102. D do CBOT

limites da posição O limite da posição agregada no futuro de BIG Dow (multiplicador $25), futuros e opções E-mini Dow (multiplicador $5) 
e futuros e opções de DJIA (multiplicador $10) é de 50.000 contratos equivalentes de futuros de DJIA (multiplicador $10), 
para posição comprada ou vendida em todos os meses do contrato combinados 

normas da Bolsa Os	contratos	são	listados	em	bolsa	estando	sujeitos	e	subordinados	às	normas	e	regulamentações	do	CBOT

* Vencimentos das Opções: Modelo americano. Qualquer opção poderá ser exercida até as 19:00 horas CT em qualquer dia útil em que a opção for negociada 

Uma opção que esteja dentro do dinheiro, mas que não tenha sido exercida antes do encerramento das negociações deverá, a não ser que haja instruções em 
contrário, ser entregue à CME Clearing até as 19:00 hs. CT no dia em que o Preço de Ajuste Final for determinado, sendo exercida automaticamente. 



Futuros de dJiA ($10) opções de dJiA ($10) 

símbolos dos Contratos Eletrônico:	ZD 
Leilão	aberto: DJ

Eletrônico: OZDC para opções de compra, OZDP para 
opções de venda
Leilão	aberto:	DJC para opções de compra, DJP para opções 
de venda

tamanho do Contrato $10 x Preço futuro do DJIA Um contrato futuro de DJIA de um mês de contrato 
específico 

ajuste/vencimento Ajuste no cash da Cotação Especial de Abertura do índice 
no	Dia	de	Ajuste	Final,	que	normalmente	é	a	terceira	sexta-
feira do mês do contrato 

Opções	Trimestrais:	Expiram com o contrato futuro na 
terceira sexta-feira do mês do contrato 
Opções	de	Série:	Expiram ou são ajustadas no contrato 
futuro mais próximo na terceira sexta-feira do mês do 
contrato 

oscilação mínima 1 ponto do índice = ($10) Flutuação	mínima	de	0,05	pontos	do	prêmio	da	opção,	ou	
0,5 pontos do índice, que equivale a $5

local CME Globex 
Pregão	de	viva	voz

CME Globex 
Pregão	de	viva	voz

Horário de negociação
todos os horários 
referem-se ao Horário 
Central dos eua (Ct)

CME	Globex:	de	segunda	a	quinta-feira,	das	15:30	às	
16:30	e	das	17:00	às	8:15	horas	do	próximo	dia.	Não	
funcionamento	entre	16:30	às	17:00	horas;	domingos	e	
feriados	de	17:00	às	8:15	horas	do	próximo	dia	
Pregão	de	viva	voz:	de	8:30	às	15:15	horas

CME	Globex:	de	segunda	a	quinta-feira,	das	15:30	às	
16:30	e	das	17:00	às	8:15	horas	do	próximo	dia.	Não	
funcionamento	entre	16:30	às	17:00	horas;	domingos	e	
feriados	de	17:00	às	8:15	horas	do	próximo	dia
Pregão	de	viva	voz:de	8:30	às	15:15	horas

Meses negociados Quatro	meses	do	contrato	são	listados	permanentemente Quatro	meses	do	ciclo	trimestral	de	março	(março,	junho,	
setembro,	dezembro)	e	dois	meses	fora	do	ciclo	trimestral	de	
março (meses de série)

Último dia de negociação Pregão	de	viva	voz:	Negociações	podem	ser	feitas	até	as	
15:15	horas	CT	no	dia	anterior	à	terceira	sexta-feira	do	mês	
do contrato 
Plataforma	eletrônica:	Negociações	podem	ser	feitas	até	as	
18:15	horas	CT	da	terceira	sexta-feira	do	mês	do	contrato	

Plataforma	eletrônica:	Negociações	podem	ser	feitas	até	as	
8:15	horas	CT	da	terceira	sexta-feira	do	mês	do	contrato	
Pregão	de	viva	voz,	trimestral:	Negociações	podem	ser	feitas	
até	as	15:15	horas	CT	no	dia	anterior	à	terceira	sexta-feira	
do mês do contrato 
Pregão	de	viva	voz,	e	de	série:	Negociações	podem	ser	
feitas	até	as	15:15	horas	CT	da	terceira	sexta-feira	do	mês	
do contrato 

limites diários de 
preços

Limites	sucessivos	de	10%,	20%,	e	30%	no	horário	normal	
de	operação	e	5%	para	negócios	de	overnight.	Para	mais	
detalhes,	favor	verificar	a	Regulamentação	26102.	D	do	CBOT

Limites	sucessivos	de	10%,	20%,	e	30%	no	horário	normal	
de	operação	e	5%	para	negócios	de	overnight

limites da posição O limite da posição agregada no futuro de BIG Dow (multiplicador $25), futuros e opções E-mini (multiplicador $5) e 
futuros e opções de DJIA (multiplicador $10) é de 50.000 contratos equivalentes de futuros de DJIA (multiplicador $10), 
para posição comprada ou vendida em todos os meses do contrato combinados 

normas da Bolsa Esses	contratos	são	listados	em	bolsa	estando	sujeitos	e	subordinados	às	normas	e	regulamentações	do	CBOT
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Futuros de Big dow ($25)

símbolo do Contrato DD

tamanho do Contrato $25 x Preço futuro de BIG Dow

ajuste/vencimento Ajuste	no	cash	da	Cotação	Especial	de	Abertura	do	índice	no	Dia	de	Ajuste	Final,	que	normalmente	é	a	terceira	sexta-feira	
do mês do contrato 

local CME Globex

Horário de negociação
todos os horários 
referem-se ao Horário 
Central dos eua (Ct)

De	segunda	a	quinta-feira,	das	15:30	às	16:30	horas	e	de	17:00	às	15:15	horas	do	próximo	dia.	Não	funcionamento	entre	
16:30	às	17:00	horas;	domingos	e	feriados	de	17:00	às	15:15	horas	do	próximo	dia

Meses negociados Março,	junho,	setembro,	dezembro.	Quatro	meses	do	contrato	são	listados	permanentemente

Último dia de negociação Negociações	podem	ser	feitas	até	às	8:30	horas	CT	da	terceira	sexta-feira	do	mês	do	contrato	

limites diários de 
preços

Limites	sucessivos	de	10%,	20%,	e	30%	no	horário	normal	de	operação	e	5%	para	negócios	de	overnight.	Para	mais	
detalhes,	favor	verificar	a	Regulamentação	28102.	D	do	CBOT

limites da posição O	limite	da	posição	agregada	no	futuro	de	BIG	Dow	(multiplicador	$25),	futuros	e	opções	mid-sized	(multiplicador	$5)	e	
futuros e opções de DJIA (multiplicador $10) é de 50.000 contratos equivalentes de futuros de DJIA (multiplicador $10), 
para posição comprada ou vendida em todos os meses do contrato combinados 

normas da Bolsa Os	contratos	são	listados	em	bolsa	estando	sujeitos	e	subordinados	às	normas	e	regulamentações	do	CBOT

as negociações em mercados futuros não são adequadas a todos os perfis de investidores, já que envolvem riscos de perdas. os investimentos no mercado futuro são alavancados, pois apenas uma porcentagem do valor do contrato é 
exigida para negociá-lo. portanto, é possível perder mais dinheiro do que se depositou inicialmente. recomendamos que os negociantes usem apenas os recursos que possam por ventura perder, sem que a perda afete os seus estilos de 
vida, sendo que apenas parte desses fundos deveria ser utilizada em operações de mercado, pois um negociante não deverá ter a expectativa de lucrar em todas as negociações.

CMe group é uma marca registrada do CMe group Inc. o logotipo the globe, CMe®, e-mini®, Chicago Mercantile exchange® e globex® são marcas registradas do Chicago Mercantile exchange Inc. CBot® e Chicago Board of trade® são 
marcas registradasa do Board of trade of the City of Chicago Inc. nYMeX é uma marca registrada do new York Mercantile exchange Inc. todas as outras marcas registradas são de propriedade de seus respectivos donos.

“dow Jones Industrial average” é uma marca de serviços e “dow Jones” é uma marca registrada da dow Jones & Company, Inc. tendo sido licenciada para certos usos e propósitos pelo Board of trade of the City of Chicago. os futuros 
e opções referenciadas no Índice dow Jones Industrial average Index não são patrocinadas, endossadas, ou promovidas pela dow Jones ou qualquer de suas respectivas subsidiárias ou afiliadas, e a dow Jones não faz qualquer tipo de 
representação ou recomendação de investimentos ou negociações em tais produtos. todas as outras marcas são de propriedade de seus respectivos donos.

as informações deste guia foram compiladas pelo CMe group para propósitos generalizados. o CMe group não assume responsabilidade por qualquer erro ou omissão. além disso, todos os exemplos contidos nesse guia são situações 
hipotéticas, usadas com o intuito de elucidar, não devendo ser considerados recomendações para investimentos nem resultados de experiências reais no mercado. todos os assuntos relativos às regras e especificações aqui contidas, 
estão sujeitas e subordinadas às regras oficiais do CMe, CBot e nYMeX. as regras vigentes devem ser consultadas em todos os casos relativos às especificações dos contratos.

Copyright © 2009 CMe group. todos os direitos reservados.

Para mais informações sobre como negociar futuros e opções do Dow Jones Industrial Average 
visite o site www.cmegroup.com/equities.
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