CONTRATO FUTURO DE MILHO

| PÚBLICO ALVO:
Investidores em geral (varejo e profissional).
| CONDIÇÕES DE NEGOCIAÇÃO
| OBJETO DE NEGOCIAÇÃO:
Milho em grão a granel, conforme os termos do contrato.
| COTAÇÃO:
Reais/saca de 60 quilos líquidos, com duas casas decimais,
livres de ICMS.

| VENCIMENTO:
Janeiro, março, maio, julho, agosto, setembro e novembro,
no dia 15 ou dia útil subsequente.
| CONDIÇÕES DE LIQUIDAÇÃO NO VENCIMENTO:
As posições que não forem encerradas em pregão até o
último dia de negociação, serão liquidadas pela Bolsa na
data de vencimento, mediante o registro de operação de
natureza inversa (compra ou venda) à da posição, na mesma
quantidade de contratos, por índice de preços, calculado
conforme os termos do contrato.

| UNIDADE DE NEGOCIAÇÃO:
450 sacas de 60kg.

LINKS IMPORTANTES
O presente material não pretende exaurir os detalhes operacionais do contrato em questão, mas tão somente apresentar as informações gerais
de negociação. Recomenda-se a leitura do material disponível no site da BM&FBovespa a fim aprofundar os aspectos relacionados à
negociação. Consulte seu Assessor para mais esclarecimentos sobre o produto.
INFORMAÇÕES GERAIS
http://www.bmfbovespa.com.br/shared/iframe.aspx?altura=1200&idioma=pt-br&url=www.bmf.com.br/bmfbovespa/pages/contratos1/contratosProdut
osAgropecuarios1.asp
CONTRATO FUTURO DE MILHO COM LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA
http://www.bmf.com.br/bmfbovespa/pages/Contratos1/Agropecuarios/pdf/Contrato_Milho_Com_Liquidacao_Financeira.pdf
OPERAÇÕES ESTRUTURADAS – ROLAGEM DE VENCIMENTO PARA OS CONTRATOS FUTUROS MILHO

http://www.bmf.com.br/BMFBOVESPA/pages/Contratos1/Agropecuarios/PDF/Operacao-Estruturada-de-Rolagem-de-Milho-com-Liquidacao_Financeira-MR1.pdf

CONTRATO FUTURO DE BASE DE PREÇO DE MILHO
http://www.bmf.com.br/bmfbovespa/pages/contratos1/Agropecuarios/pdf/Base_Preco_de_Milho.pdf
FOLHETO - FUTURO DE MILHO
http://www.bmfbovespa.com.br/pt-br/a-bmfbovespa/download/milho.pdf

DISCLAIMER
Os produtos/contratos apresentados neste material, dada sua natureza volátil, estão sujeitos a riscos e flutuação dos mercados e podem não ser adequados para
todos os investidores. Assim, os mesmos podem proporcionar tanto ganho como perda, total ou parcial, dos recursos investidos, ou ainda, perda superior ao
montante investido, sendo que, nesta última hipótese, o investidor será chamado a cobrir os valores equivalentes às perdas ocorridas. A Fator Corretora não
assegura resultados positivos e/ou êxito nestes produtos/contratos por ela intermediados e não assume qualquer responsabilidade por danos ou prejuízos
incorridos em razão de eventuais operações que sejam baseadas nas informações deste material. Alerta-se que a BM&FBovespa, em caso de inadimplência,
executará as garantias do cliente inadimplente em negócios intermediados por qualquer corretora. Nesta hipótese, o cliente, enquanto perdurar sua situação de
inadimplência, não poderá operar nos mercados BM&FBovespa e terá seu nome (PF ou PJ) incluído na lista de inadimplentes distribuída a todos os corretores. As
especificações dos produtos/contratos negociados na BM&FBovespa podem sofrer alterações, por força de Ofícios Circulares, emitidos para refletir demandas ou
mudanças de mercado. No entanto, enquanto essas alterações não são incorporadas ao texto do contrato, suas especificações poderão ser acompanhadas pelo(s)
Ofício(s) Circular(es) publicados no site da instituição http://www.bmfbovespa.com.br. O conteúdo deste informativo foi elaborado com base em material original
da BM&FBovespa, disponível no site da instituição http://www.bmfbovespa.com.br. Este informativo não deve ser interpretado como conselho, recomendação ou
solicitação para compra ou venda de qualquer contrato ou ativo negociado na BM&FBovespa. Para esclarecer dúvidas ou informações adicionais, por favor, entre
em contato com seu assessor.
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