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Mercado Futuro

Os contratos futuros são um tipo de derivativo onde
o investidor se compromete a comprar ou vender
determinada mercadoria por um preço estipulado em
uma data futura. Este tipo de investimento pode ser
considerado como a evolução do mercado a termo.
Sua principal diferença esta na liquidação dos
compromissos, pois no mercado a termo o resgate
do investimento é feito somente na data de
vencimento, já no contrato futuro os compromissos
são ajustados diariamente.
Neste mercado é possível realizar operações para se
proteger (investimentos mais seguros – hedge-) e de
muito risco (envolvendo especulações).
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Exemplificando a operação

 Com relação ao investimento mais seguro (hedge): ocorre quando um investidor, por
exemplo, um produtor, necessita produzir sua mercadoria e vende-la, porém não é possível
saber a quanto ela será vendida a futuro devido às oscilações do mercado. Então para
assegurar a venda o vendedor e o comprador, estipulam um preço fixo para ser comprado
em data futura. Assim ambos se protegem, o vendedor que garante a venda de seus
produtos e o comprador que garante
um preço que entra no orçamento.

 Investimento de alto risco: ocorre quando se acredita que determinado preço de produto irá
subir ou descer no futuro, então o investidor se antecipa a esse movimento. Podendo
cometer o erro com relação a essa previsão e perder dinheiro ou acertar e obter bons lucros.
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Características do contrato futuro

o Elevada liquidez
o Através do pregão as negociações são transparentes na Bolsa de Valores
o Padronização acentuada
o Graças ao ajuste diário do valor dos contratos a possibilidade de encerramento da posição
(compra ou vendida) com qualquer participante pode ser em qualquer momento
o Utilização do mecanismo das margens depositadas em garantia do ajuste diário para evitar a
acumulação de perdas
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Desvantagens

Os custos com relação ao mercado a termo
elevados

são mais

Necessita depósito de garantias
Devido aos ajustes diários, exige elevada movimentação
financeira
Instabilidade do fluxo de caixa
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https://www.tororadar.com.br/blog/como-funciona-o-mercado-futuro
http://www.investmax.com.br/iM/content.asp?contentid=795
http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/dicas-de-sucesso/mercado-futuro-entenda-comofunciona-e-como-operar-66464/
http://www.portaldoinvestidor.gov.br/menu/Menu_Investidor/derivativos/mercado_futuro.html
http://blog.bussoladoinvestidor.com.br/o-que-e-mercado-futuro/
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