A MAIOR PLATAFORMA ELETRÔNICA DO MUNDO. CME GLOBEX.

NEGOCIAÇÃO DE FUTUROS E OPÇÕES. MAIS ÁGIL, MAIS SIMPLES.

A plataforma CME Globex foi o primeiro –
e permanece entre os mais rápidos –
sistemas de pregão eletrônico mundial
de futuros e opções. Em virtude de sua
funcionalidade avançada, alta confiabilidade
e conectividade global, hoje é o principal
mercado mundial de derivativos. O CME
Globex oferece acesso ao mais amplo leque
de produtos de futuros e opções disponível
em qualquer bolsa, praticamente vinte e
quatro horas por dia, de qualquer lugar do
mundo.

QUANDO OS MERCADOS AVANÇAM, AVANÇAM
NO CME GLOBEX.
A obtenção dos maiores retornos possíveis nos mercados atuais
requer agilidade, liquidez e flexibilidade para executar estratégias
complexas de forma impecável e assumir e abandonar posições
com facilidade. O CME Globex oferece acesso ao mais amplo
leque de produtos de futuros e opções disponíveis em qualquer
bolsa, praticamente vinte e quatro horas por dia.

Nossa plataforma de pregão eletrônico oferece
aos clientes:

Agilidade
A latência média para a entrada de ordens no CME Globex é
de 52 microssegundos dentro de nossas instalações.

• Acesso mais eficiente a dados do mercado em tempo real

Amplitude e profundidade
O CME Globex oferece uma vasta linha de futuros e opções com
milhares de possíveis vencimentos e spreads, inclusive taxas
de juros, índices de ações, FX, commodities agrícolas, energia,
metais, clima, mercado imobiliário e commodities ambientais.

• Capacidade de alta velocidade e grande volume

• Agilidade dos esforços de desenvolvimento
• Fonte centralizada de suporte ao cliente produtor agrícola
• Acesso a ferramentas gratuitas de gerenciamento de risco

• Futuros com profundidade 10 e opções com profundidade
3 para a maioria dos mercados

• Recursos avançados para opções e um leque de novos
produtos
• Encaminhamento direto de ordens para a BM&FBOVESPA
e para a bolsa mexicana MexDer, Mercado Mexicano de
Derivados

Acesso em todo o mundo
Com distribuição mundial e pólos internacionais, o CME Globex
funciona em todo o mundo e a qualquer hora. E por meio de
nossas parcerias com outras bolsas, oferecemos acesso
ampliado a mercados em expansão na América Latina, Ásia e
Oriente Médio.

• Acesso a produtos cotados diretamente no CME Globex e
negociados na Dubai Mercantile Exchange (DME), GreenX,
Korea Exchange (KRX), Minneapolis Grain Exchange (MGEX)
e Bursa Malaysia (BMD).
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COMO CONECTAR-SE
1. Selecione uma aplicação de negócio front-end
No CME Globex, as transações são executadas mais rápido
que um piscar de olhos, e as confirmações são enviadas de
imediato para o cliente em qualquer lugar do mundo. Para
acessar o CME Globex, uma aplicação de negócio front-end é
necessária. Você pode:

Conexão direta
Opções geridas pelo cliente:
• Serviços de co-localização do CME – Compostos de
hospedagem, conectiv idade e suporte – lançados no início de
2012 em nosso data center de última geração.
• CME LNet – solução de conectividade direta de 1 Gb à rede de
fibra do CME Globex via infraestrutura aprovada pelo
CME Group

• Usar uma aplicação independente oferecida pelo seu
operador, operador FCM (Futures Commission Merchant),
empresa de clearing ou data center.

• CME Globex Hubs – conexão a data centers redundantes
em Hong Kong, Kuala Lumpur, Londres, Cidade do México,
Milão, Nova York, Paris, São Paulo, Cingapura e Seul

• Licenciar seu próprio aplicativo por um Fornecedor de
Software Independente (ISV - IndependentSoftware
Vendor). Se tiver interesse na funcionalidade avançada para
opções, visite cmegroup.com/globexpartners para ver as
demonstrações.

• Client INTERNETLink – tunel VPN on-line seguro, oferecido
em incrementos de .5 Mbps
• CME EConnect — Solução de conectividade direita de 1 Gbps,
gerenciada pelo cliente, à rede de fibra do CME Globex dos
pontos de presença local do CME Group em Nova York e Nova
Jersey

• Criar seu próprio sistema front-end.
• Usar uma solução fornecida pelo CME Group
(CME EOS Trader).
Se seu FCM ou ISV atualmente não oferece funcionalidade
avançada no CME Globex, vale a pena considerar o CME EOS
Trader, um sistema front-end virtual de opções que oferece
funcionalidade de futuros básica. cmegroup.com/eos

• Jackson Direct – Solução de conectividade direita de 40 Mbps
ou 100 Mbps à rede de fibra do CME Globex do prédio da
Chicago Board of Trade, sito à 141 W. Jackson Blvd. Chicago, IL
Opções gerenciadas pelo CME Group:
• CME DIRECTLink – 20 Mbps, 40 Mbps
ou 100 Mbps (somente EUA)

2. Conecte-se ao CME Globex
Depois de selecionar uma aplicação de negócio front-end, você
pode se conectar ao CME Globex direta ou indiretamente.

Conexão indireta
Conecte-se ao CME Globex via nosso operador, FCM, empresa
de clearing, data center ou provedor de infraestrutura.

HUB CME GLOBEX

Londres
para Ásia

Chicago

Nova York

Paris

Milão
Seul

Tóquio*

Hong Kong

Cidade do México

Kuala Lumpur
Singapura

São Paulo
*No momento, o Hub CME Globex para Tóquio não está disponível
para a conectividade de clientes.

Acesse a plataforma CME Globex de mais de 150 países e territórios estrangeiros por meio de uma gama de opções que
incluem conexões por internet, diretas, e por diversos dispositivos de telecomunicação que possibilitam custos reduzidos de
conectividade, maiores acessibilidade e velocidade, além de operações eficientes.

para Chicago

FERRAMENTAS E SUPORTE
Disponíveis a qualquer hora e
em todo o mundo.
O CME Group presta os serviços
para assegurar a continuidade e
confiabilidade do mercado por
meio da oferta de ferramentas
e suporte ao cliente on-line e via
telefone.

Suporte à plataforma de pregão
eletrônico CME Globex
CME Global Command Center (GCC)
O GCC, que fica aberto 24 horas por dia,
cinco dias por semana, é a Central de
Operações de Mercado e Atendimento
ao Cliente para as transações via CME
Globex. O GCC processa consultas,
questões e solicitações de suporte de
contatos de clientes cadastrados para
todos os componentes da plataforma
CME Globex. O GCC também oferece o
status de ordens do CME Globex e, nos
casos de emergência, pode cancelar
ordens de clientes. Para saber mais,
visite cmegroup.com/gcc.

Entre em contato com
o GCC nos EUA pelo
número +1 312 456 2391,
ou na Europa pelo número
+44 20 7623 4708. O
GCC somente aceita
ligações de contatos
cadastrados. Peça para
o administrador da sua
empresa ligar para o GCC
em seu nome.

Guia de Referência do CME Globex
Para saber mais sobre os tipos de ordens
aceitos pelo CME Globex e para fazer
o download do Guia de Referência do
CME Globex, visite cmegroup.com/
globexreferenceguide.

Interface de gerenciamento de risco (RMI)
Uma Interface de Programação de Aplicações
(API) e Interface Gráfica do Usuário (GUI) que
oferecem gerenciamento de risco detalhado,
pré-negociação para empresas de clearing.
A RMI permite às empresas de clearing
bloquear ou desbloquear a entrada de ordens
por empresa executora, conta, bolsa, tipo
de derivativo e/ou lado. Para obter mais
informações, visite cmegroup.com/rmi

FirmSoft
Ferramenta de gerenciamento de ordens
via navegador que oferece informações em
tempo real sobre ordens do CME Globex em
processamento e concluídas, em várias IDs de
empresas. Com o FirmSoft, os clientes podem
visualizar e cancelar ordens. Para obter mais
informações sobre o FirmSoft, visite cmegroup.
com/firmsoft.
CME Globex Credit Controls (GC2)
Esta ferramenta oferece controles de risco préexecução que permitem aos administradores da
empresa de clearing definir limites de crédito.
Para obter mais informações, visite cmegroup.
com/gc2.

Drop Copy
Esse serviço permite aos clientes receber
cópias em tempo real do relatório de
execução do CME Globex e rejeitar
mensagens à medida que são enviadas por
sessões de entrada de ordens do iLink. Para
obter mais informações, visite cmegroup.
com/dropcopy.
Cancel on Disconnect (COD)
Quando uma conexão do usuário do CME
Globex ao iLink cai inesperadamente, a
COD cancela todas as ordens de futuros e
opções da sessão/dia em espera daquele
usuário. Para obter mais informações, visite
cmegroup.com/cod.

Comece a fazer negócios no CME Globex hoje mesmo.
cmegroup.com/globex Para obter mais informações, entre em
contato com o Gerente de Contas Globais Saiba mais sobre os
benefícios oferecidos pela plataforma CME Globex em

Estados Unidos
+1 312 634 8700

Europa
+44 20 3379 3754

Ásia
+65 6593 5574

CME GROUP - ESCRITÓRIOS REGIONAIS

CME GROUP - SEDE CENTRAL

20 South Wacker Drive
Chicago, Illinois 60606
cmegroup.com

info@cmegroup.com
+1 800 331 3332
+1 312 930 1000

Nova York

Londres

Cingapura

+1 212 299 2000

+44 20 3379 3700

+65 6593 5555

Calgary

Hong Kong

Houston

+1 403 444 6876

+852 3101 7696

+1 713 658 9292

São Paulo

Seul

Tóquio

+55 11 2565 5999

+82 2 6336 6722

+81 3242 6232

Washington D.C.

+1 202 638 3838

As negociações de futuros não são adequadas a todos os investidores e envolvem o risco de prejuízo. Contratos futuros são investimentos alavancados e, como para operar é necessária apenas uma
porcentagem do valor do contrato, é possível perder mais do que o valor depositado em uma posição de futuros. Sendo assim, os investidores devem usar somente os recursos que podem perder sem
afetar seus estilos de vida. Além disso, somente uma parcela desses fundos deve ser destinada a cada transação, pois não se pode esperar ter lucros em todas as transações. As referências a opções são
referências a opções sobre contratos futuros.
CME Group é uma marca registrada do CME Group Inc. O logo The Globe, CME e Chicago Mercantile Exchange são marcas registradas da Chicago Mercantile Exchange Inc. Chicago Board of Trade e CBOT
são marcas registradas da Board of Trade of the City of Chicago, Inc. NYMEX é marca registrada da New York Mercantile Exchange, Inc. Todas as demais marcas registradas pertencem aos seus respectivos
proprietários.
S&P 500® é marca registrada de The McGraw-Hill Companies, Inc. e foi licenciada para o uso da Chicago Mercantile Exchange Inc. NASDAQ-100® é marca registrada de The Nasdaq Stock Market. Inc
(“Empresas”). As Empresas e a Nasdaq Financial Products Services, Inc. não oferecem garantia alguma, expressa ou implícita, e não assumem quaisquer responsabilidades no que diz respeito ao índice
NASDAQ-100 Index, seu uso ou quaisquer dados ali incluídos.
“DowJonesIndustrialAverage”é uma marca de serviço de DowJonesIndexes,que foilicenciada para uso visando determinadas finalidadespelaBoardofTradeoftheCityofChicago(CBOT).Os contratos
de futuros e opções sobre futuroscom base nesses índicesnão são patrocinados,aprovados,vendidos oupromovidos pelaDowJones,e a DowJonesnão faz quaisquer promessasno que se refere à
conveniênciadanegociação desse(s)contrato(s).
As menções à CME Clearing referem-se à câmara de compensação da CME nos EUA.
As informações contidas neste folheto foram compiladas pelo CME Group exclusivamente para propósitos gerais. O CMEGroupnão assume qualquerresponsabilidadepor eventuais errosouomissões.
Ademais,todos osexemplosdados nestabrochurasão situaçõeshipotéticas,usados para meros fins explicativos,e não devem ser considerados como aconselhamento de investimento nem resultado
de experiência efetiva no mercado.Todas as questões relativas a regras e especificações aqui ficam sujeitas a regras oficiais da CME, CBOT e NYMEX, regras que prevalecem sobre elas. As atuais regras
devem ser consultadas em todos os casos relativos a especificações contratuais
Esta comunicação não constitui um prospecto, e tampouco é recomendação para a compra, venda ou manutenção de qualquer investimento específico. Esta comunicação se destina ao uso exclusivo
de Clientes Profissionais apenas, e não deve ser utilizada por Clientes Privados, que devem procurar assessoria financeira independente. Desse modo, a circulação deve ser restrita. Emitida pelo CME
Marketing Europe Limited. O CME Marketing Europe Limited é autorizado e regulado pela Autoridade de Serviços Financeiros.
Copyright © 2013 CME Group. Todos os direitos reservados.

