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BOLSA DE VALORES, MERCADORIAS E FUTUROS
CNPJ nº 09.346.601/0001-25

Comunicado ao Mercado
Listagem Cruzada de Contratos Futuros de Índices de Ações, de Commodity e de
Energia entre BM&FBOVESPA, CME Group e S&P Indices
A BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
(“BM&FBOVESPA” ou “Companhia”), a maior bolsa de ações e de futuros da America
Latina, e o CME Group, o principal e mais diversificado mercado de derivativos do mundo,
anunciaram hoje a celebração de acordo de listagem e licenciamento cruzados envolvendo
os contratos futuros sobre os índices S&P 500 e Índice Bovespa (IBOVESPA). A
BM&FBOVESPA também vai licenciar os preços de ajuste do contrato futuro de soja mini,
negociado na Chicago Board of Trade (CBOT), e do contrato futuro de petróleo (WTI),
negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), ambas pertencentes ao CME
Group. O acordo também prevê o licenciamento de outros produtos pelas empresas no
futuro
Sob os termos do acordo de listagem cruzada, o IBOVESPA, principal indicador do
desempenho médio do mercado de ações brasileiro, será listado na Chicago Mercantile
Exchange (CME) e compensado pela CME Clearing como um contrato futuro denominado
em dólares. A BM&FBOVESPA lançará, com liquidação em reais, contratos futuros
denominados em dólares com base no índice S&P 500, na soja mini e no petróleo (WTI). O
índice S&P 500 será fornecido à BM&FBOVESPA por meio do sublicenciamento feito
pelo CME Group e pela empresa S&P Indices, uma das principais compiladoras de índices
do mundo, sob o licenciamento global exclusivo do CME Group.
A BM&FBOVESPA planeja lançar os futuros mini de soja no segundo trimestre de 2012 e
de petróleo (WTI) no terceiro trimestre de 2012. Cada bolsa lançará seu respectivo futuro de
índice de ações no segundo semestre de 2012.
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