
Os futuros de Eurodólar permitem que você faça o hedge das 
flutuações de taxas de juros norte-americanas de curto prazo.

Produtos de taxas de Juros 

Futuros de eurodólar 

Benefícios 
•	 Liquidez	inigualável	permitindo o 

estreitamento dos spreads de oferta de 
compra e de venda (bid and ask), e baixos 
custos transacionais.		

•	 Diversas	oportunidades	de	negociação 
inclusive o hedging, arbitragem, spreads 
com outros contratos e estratégias de 
administração de caixa.

•	 Transparência	de	preços	com as operações 
feitas em mercados abertos, justos e 
anônimos.

•	 Funcionalidade	superior	na plataforma de 
negociações eletrônicas do CME Globex, 
oferecendo execuções transparentes e 
competitivas em mercados rápidos e 
eficientes, com acesso virtualmente durante 
24 horas por dia.

Visão Geral 
Sendo um benchmark para os investidores em 
âmbito global, os futuros de Eurodólar oferecem 
uma ferramenta valiosa e eficaz em termos de 
custo para fazer o hedge das flutuações de taxas de 
juros de curto prazo em dólares norte-americanos. 
Os Eurodólares são dólares norte-americanos 
depositados em bancos comerciais fora dos Estados 
Unidos. Os preços do mercado futuro de Eurodólar 
refletem as expectativas de taxas de juros referentes 
aos depósitos de Eurodólar de três meses para datas 
específicas no futuro. O preço de ajuste final para 
os futuros de Eurodólar é determinado pela taxa 
interbancária de três meses do London Interbank 
Offered Rate (LIBOR) no último dia de negociação. 
Os futuros de Eurodólar foram os primeiros 
contratos futuros a serem ajustados por diferença 
financeira, sem entrega física. Um total de 40 
contratos futuros trimestrais, cobrindo um espaço 
de dez anos, além dos quatro meses mais próximos 
(fora do trimestre) são listados permanentemente 
em bolsa. Hoje, mais de 90 por centos dos futuros 
de Eurodólar são negociados eletronicamente na 
plataforma de negociação eletrônica do CME Globex. 

Os futuros de Eurodólar negociados em série são 
idênticos aos contratos trimestrais, exceto pelo 
fato de vencerem em meses não pertencentes ao 
ciclo trimestral, ou seja, março, junho, setembro e 
dezembro. Dois contratos de Eurodólar de série são 
listados permanentemente em bolsa.

Packs e Bundles 
Os Packs e Bundles de Eurodólar oferecem uma 
maneira conveniente de executar os strips de 
futuros de Eurodólar. 

Os Packs de Eurodólar representam a compra e 
venda simultânea de uma série de quatro contratos 
futuros de Eurodólar do mesmo peso em termos de 
valor, cotados conforme a alteração média líquida 
do fechamento do dia anterior. Assim como os 
futuros de Eurodólar, os packs são designados por 
um código de cores que corresponde à sua posição 
na yield curve (curva de rendimento). Existem 37 
packs listados permanentemente para negociação 
em bolsa. Os mais comuns são: Vermelho, 
Verde, Azul, Dourado, Púrpura, Laranja, Cor 
de Rosa, Prateado, e Cobre, que correspondem 
aos anos futuros de Eurodólar de 2 a 10 anos, 
respectivamente, conforme a cor.

Os Bundles de Eurodólar permitem que você 
possa comprar ou vender simultaneamente as 
séries consecutivas de futuros de Eurodólar em 
proporções idênticas, começando normalmente 
com o contrato trimestral mais próximo. Isto 
significa que um “strip” de 5 anos, contendo 20 
contratos individuais poderá ser executado em 
apenas uma transação.

O preço do Pack ou Bundle de Eurodólar é cotado 
conforme a alteração média líquida comparada aos 
preços de ajuste do dia anterior para o grupo todo 
de contratos que formam o pack ou o bundle. Os 
Bundles e Packs são cotados com uma oscilação 
mínima (tick) em incrementos de 0,25.

Os Futuros de Bundles de E-Mini de 5 anos 
constituem um packing inovador de futuros de 
Eurodólar, que oferece uma maneira eficaz em 
termos de custo quando você se expõe ao ponto 
de 5 anos na curva de swap de taxa de juros norte-
americana/Eurodólar. Assim como os Bundles 
de Eurodólar, os Bundles de E-mini de 5 anos 
permitem que você opere o equivalente econômico 
de 20 vencimentos de Eurodólar de três meses em 
apenas um contrato, mas a US$100.000, o que 
significa um décimo de um contrato convencional 
de Bundle de 5 anos.



Futuros de eurodólar

Instrumento Subjacente Time deposits em Eurodólar com valor do principal de USD $1.000.000 e maturidade de três meses 

Tamanho do Contrato  $1.000.000

Oscilação mínima (Tick) Cotação em pontos do Índice IMM. Um quarto de um ponto base (0,0025 = $6,25 por contrato) no mês mais próximo de 
vencimento do contrato; a metade de um ponto base (0,005 = $12,50 por contrato) em todos os outros meses do contrato. 
O mês “spot” novo de expiração do contrato tem início às 7:20 horas, Horário Central dos EUA (CT) após o mês spot “velho” 
ter finalizado as negociações às 11:00 horas, horário de Londres, na plataforma eletrônica do CME Globex, no último dia de 
negociação do contrato

Meses Negociados Meses dos Contratos  - Mar, Jun, Set, Dez, que se estendem durante um prazo de 10 anos (um total de 40 contratos) além 
das quatro séries de vencimento mais próximo (meses que não estão incluídos no ciclo trimestral de março). O novo 
mês do contrato que encerra o período de 10 anos no futuro está listado na terça-feira, logo após a expiração do contrato 
trimestral spot

Último dia de Negociação Segundo dia útil bancário de Londres antes da terceira quarta-feira do mês do contrato  

Ajuste final O ajuste no mercado cash (à vista) será 100 abaixo da fixação da Associação Britânica de Bancos para a taxa LIBOR de três 
meses. O preço de ajuste final será arredondado em quatro lugares decimais, iguais a 1/10.000 de um por cento, ou seja, 
$0,25 por contrato

Horário de Negociação Pregão de viva voz: de 7:20 às 14:00 horas CT
Mercados Eletrônicos do CME Globex: de 17:00 às16:00 horas CT, de domingo a sexta-feira 

Símbolos dos Contratos Pregão de viva voz: ED 
CME Globex: GE 

ESPECIFICAÇÕES DOS CONTRATOS FUTUROS DE EURODÓLAR 
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Para mais informações sobre futuros e opções de eurodólar  
visite o site www.cmegroup.com/eurodollar.  

sede do CMe Group     

20 South Wacker Drive   
Chicago, Illinois 60606
cmegroup.com

Nova York 212 299 2000

londres +44 20 7796 7100

são paulo +55 11 2565 5999

Houston 713 658 9292

Cingapura +65 6322 8595

Washington d.C. 202 638 3838

tóquio  +81 3 5403 4828

info@cmegroup.com
800 331 3332
312 930 1000

esCritórios reGioNais do CMe Group


