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Mercado a Termo

Neste mercado são negociadas mercadorias, ações, moedas, títulos públicos e mais. É o
compromisso de comprar ou vender um bem por um preço fixado em data futura. Ou seja, é o
acordo de compra e venda de um determinado bem em uma data específica e preço estipulado
previamente.
Para executar esse negócio é preciso a intermediação de uma Sociedade Corretora responsável
por executar a operação, sendo um negócio semelhante a um negócio realizado a vista. Sendo
possível acompanhar as operações, durante o pregão, pela rede da Bovespa.
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Onde se negocia

Os contratos a termo podem ser negociados na Bolsa de Valores,
apesar de ser mais comum a negociação do mesmo no Mercado de
Balcão. Os contratos possuem característica não padronizada, em
geral, liquidados integralmente no vencimento, não havendo
possibilidade de sair da posição antes do acordo estipulado,
impedindo o repasse do compromisso a outro participante.
Em alguns contratos a termo negociados em bolsa, a liquidação da
operação a termo pode ser antecipada pela vontade do comprador.
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Envolvimento das partes
Comprador
Recebe o ativo no futuro em uma data estabelecida previamente com a obrigação na data
estabelecida, de pagar o preço acertado do ativo. Na Bovespa o comprador possibilita a
participação no mercado, sem a posse do capital normalmente necessário.
Vendedor
Assume a obrigação de entregar o ativo e adquire o direito de receber nada data combinada com
preço fixado.
Financiador a Termo
Pretende obter retorno sobre o investimento em forma de taxa de juros. Na Bovespa o financiador
compra as ações no mercado à vista e os vende a termo para o comprador (adicionando taxa de
juros).
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Liquidação dos Contratos
A liquidação pode ocorrer na data do vencimento ou também de forma antecipada.
Na liquidação antecipada a permissão se dá através do comprador, embora a maioria dos
contratos de termo sejam liquidados no vencimento. Os prazos de vencimento dos contratos
variam, sendo realizado com um mínimo de 16 dias (dezesseis) e um prazo máximo de 999 dias
(novecentos e noventa e nove).
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Garantias
Toda transação a termo necessita um depósito de garantia na CBLC (Companhia Brasileira de
Liquidação e Custódia). Sendo possível a solicitação do agente da operação que seus clientes
realizem um depósito de garantia adicional exigida pela CBLC (empresa responsável pela
liquidação e controle de risco de todas as operações realizadas na Bovespa).
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Fontes
http://www.portaldoinvestidor.gov.br/menu/Menu_Investidor/derivativos/mercado_termo.html
https://www.bussoladoinvestidor.com.br/artigos/mercado_a_termo-11,1.html
http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/busca/?query=mercado+a+termo
http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/servicos/tarifas/mercado-de-balcao.htm
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