Horários de Negociações
Mercado a vista
Negociação: abertura do Mercado até 30 minutos antes do fechamento, Risco faz o enquadramento das posições nos
últimos 30 minutos do pregão.

Horários de Negociações BM&F
Negociação: abertura do Mercado até 30 minutos antes do fechamento, Risco faz o enquadramento das posições nos
últimos 30 minutos do pregão.

Negociações BM&F
DayTrade (WDO/DOL/WIN/IND Margem Reduzida): patrimônio elegível para limite: conta corrente + CDB CDI
MODAL (liquidado)

DayTrade (Outros Futuros Margem Cheia):

patrimônio elegível para limite: conta corrente + títulos públicos

desagiados + ações desagiadas

Negociações Opções
Compra de Call/Put/Travas:

apenas com conta corrente

Venda de Call: possuir ativo objeto

Venda de Put: necessário ter todo o notional (strike * quantidade) em títulos públicos desagiados + conta corrente +
ações desagiadas.

Negociações Bovespa
Alavancagem: liberação de limite = 1 dia após adesão do produto, limite = até 50x o patrimônio elegível (conta
corrente + títulos públicos desagiados + ações desagiadas). No final do período de negociação o limite de 50x é
substituído pelo limite da conta margem ou conta garantida, lembrando que é necessário contratar o produto (conta
margem antes de realizar as operações). Os clientes terão suas posições diminuídas total ou parcialmente pela área
de riscos aonde quaisquer alavancagens estejam acima do limite permitido.

Venda descoberta: liberação de limite = 1 dia após adesão do produto, limite = até 50x o patrimônio elegível
(conta corrente + títulos públicos desagiados + ações desagiadas). No final do período de negociação o limite de 50x
é zerado e o cliente que deseje permanecer na operação precisa ter tomado aluguel da posição vendedora. Se o
cliente não tomar o aluguel a sua posição será zerada.

Long & Short: liberação de limite = 1 dia após adesão do produto, limite = 50x o patrimônio de referência (conta
corrente + títulos públicos desagiados + ações desagiadas). No final do período de negociação o limite de 50x é
substituído pelo limite da conta margem ou conta garantida. Para o cliente permanecer na posição de Long & Short
ele deverá ter patrimônio elegível suficiente para manter a operação; operações acima do limite serão zeradas pela
área de Riscos. Não é necessário tomar o aluguel antecipadamente pois a área de riscos comanda a operação junto à
mesa, entretanto cabe ao cliente a obrigação de verificar a existência de oferta de ações doadoras.

Conta Margem / Conta Garantida: A conta margem permite que o cliente realize novas operações contra a
composição de garantia em ações já custodiadas. O cliente precisa ter um patrimônio em ações equivalente a 140%
ao valor financiado

Stop Loss: Os clientes poderão ter suas operações encerradas a partir de 70% de perda patrimonial.
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