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1. Os Instrumentos Derivados



A Natureza dos Derivados

Um Derivado é um instrumento cujo valor 

depende do valor de um outro instrumento 

mais básico (activo subjacente).

O subjacente pode ser uma ação, uma taxa 

de câmbio, uma taxa de juro, um índice, um 

preço de uma matéria-prima, etc…
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Exemplos de Derivados

Contratos Forward

Contratos a Futuro (Futuros)

Swaps

Opções

…
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2. Razão de Existência e 

Funções



Cotação EUR/USD
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Razões para a sua existência

Se uma empresa angolana tiver uma 
factura a receber a 90 dias em euros, o 
que pode suceder? 

Se uma empresa angolana tiver uma 
factura a pagar a 120 dias em yuan, o 
que pode suceder? 

A alteração da cotação do dólar leva a 
alterações dos valores a receber ou a 
pagar => RISCO!!
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A razão primeira dos derivados

O mundo e a economia de mercado 
incorporam riscos que se expressam 
claramente pela flutuação das variáveis 
económicas:

Preços

Taxas de juro

Taxas de câmbio

…
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A razão primeira dos derivados

Mesmo as economias planificadas 
enfrentam riscos nas relações 
externas…

Com a abertura das economias e a 
globalização aumenta-se a exposição 
das economias às flutuações das 
variáveis económicas, isto é, à 
volatilidade dos mercados.
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Razões para o Mercado de Derivados 

A existência de RISCO é a razão que 
subjaz o aparecimento dos 
instrumentos derivados

Os instrumentos satisfazem a 
necessidade dos agentes: 

Uns querem livrar-se do RISCO

Outros estão disponíveis para o assumirem
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Razões para a sua existência

A razão de ser da criação dos 
instrumentos financeiros derivados é a 
de permitir, através destes 
instrumentos a transferência do risco de 
uns agentes que não querem suportar o 
risco, para outros agentes que estão 
dispostos a assumir esses riscos.
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Razões para a sua existência

Ao permitir-se esta transferência de 
riscos estamos a contribuir para 
assegurar a “segurança das poupanças, 
bem como a mobilização e a aplicação 
dos recursos financeiros necessários ao 
desenvolvimento económico e social” 
(Cód. Dos Valores Mobiliários de 
Angola)

14



Para quê Derivados? 

Uso dos Derivados
Cobertura de riscos

Especulação (tomar uma posição sobre a 
direcção futura do mercado e dar liquidez 
ao mesmo)

Garantir um lucro por arbitragem

Sem alteração substancial dos Passivos e 
Activos conseguir:

Modificar a natureza de um passivo

Modificar a natureza de um activo
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3. Como se organizam os 

mercados de derivados



Mercados de Derivados
Negociados em Bolsa

Bolsas tradicionais negociavam de viva voz, mas hoje 
o negócio passou a plataformas electrónicas;

Contratos padronizados e quase sem risco de crédito 
(robustez financeira das Câmaras de Compensação e 
os sistemas de liquidação)

Over-the-counter (OTC) Mercado de Balcão
Baseados em rede de computadores e telefones que 
ligam dealers (negociadores) em instituições 
financeiras, empresas e gestores de fundos

Os contractos podem ser não padronizados e existe 
um efectivo risco de crédito (de contraparte).

17



Negócio de Derivados em Bolsa
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Comprador Vendedor

Que Bens / Valores (contrato)?

Quando?

Por quanto?



Negócio de Futuros em Bolsa

Depois de acordado, no vencimento faz-se a 
transação acordada, sem risco de contraparte…

A existência de uma Câmara de Compensação 
saudável e sólida é a garantia do sucesso do 
mercado.

19

Comprador Vendedor
Câmara de 

Compensação

€€

Bens / ValoresBens / Valores



Elementos do Mercado
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Bolsa Câmara de Compensação

Sistema de 
Liquidação

(Físico e 
Financeiro)

Sistema de 
Custódia 
(Físico)

Sistema de Garantias (Membros)

Supervisão dos Agentes e do Mercado

Sistema de 
Negociação



Os Contractos

São semelhantes a contratos de adesão

Com cláusulas gerais e regras de 
funcionamento

Deixam-se para definição futura:

Datas de Vencimento; Preços de exercício; 
Activos Subjacentes; Activos Entregáveis

Há regras gerais a definir pelo 
Regulador e particulares a definir pela 
gestora do mercado (Bolsa)
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Negociação 

É feita como no mercado à vista:

Em contínuo

Com ou sem Market-makers

Com diferentes tipos de ordens

Onde se mantém a prioridade preço e 
tempo…

Difusão contínua de informação
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Negociação de Derivados em 

Mercados Organizados de Bolsa
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LONDON (March 10, 2014) – In 2013, the number of 

Exchange Traded Derivatives (ETD) worldwide increased by 

3% to 22 billion contracts, according to statistics compiled by 

the World Federation of Exchanges (WFE).
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Continuação…
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Mercado OTC Mundial
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Mercado OTC Mundial



4. Os Derivados e a sua 

Utilização
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4.1. Forwards
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Contratos Forward

Um contrato Forward é um acordo entre duas partes 

para comprar / vender um bem ou instrumento 

financeiro (activo subjacente) num determinado 

momento no tempo futuro (vencimento ou maturidade) 

por um determinado preço (preço Futuro ou “a Futuro”);

Pode ser contrastado com o negócio à vista (preço à 

vista) em que o acordo sobre as condições de troca é 

simultâneo com o momento da liquidação física e 

financeira (imediato);

São negociados no mercado de Balcão (OTC).
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Cotação EUR/USD
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Supostas cotações Forward para o Euro 

em Kwanzas 16 de Junho de 2014
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Bid Offer

Spot (à vista) 96,9562 97,9552

1-mês forward 97,8652 98,8725

3-meses forward 99,7091 100,8291

6-meses forward 102,5404 104,0426

12-meses forward 108,4465 110,9456



Preço Forward

O preço Forward de um contracto é o 
preço de liquidação para entrega, 
negociado hoje ou, em momento 
posterior, se reavaliado, que seria 
negociado nesse momento (i.e., o preço 
que torna a posição contratual sem 
valor);

O Preço Forward é diferente para 
contratos com diferentes vencimentos.
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Alguma Terminologia

A parte que acordou comprar diz-se ter a 
Posição Longa

A parte que acordou vender diz-se ter a 
Posição Curta

Vencimento ou maturidade é a data 
até à qual se pode negociar um contrato 
a Futuro e é a data da sua liquidação 
final.

34



Exemplo 1

Em 16 de Junho de 2014 o tesoureiro de uma 

empresa sabe que tem uma fatura no valor de 

US$1M a pagar em 16 de Dezembro de 2014.

Quais são os possíveis resultados daí a 6 meses? 

Suponha que o hoje US$ 97,9552Kz.

Se o dólar se valorizar muito a empresa vai 

comprar os dólares mais caros e perde dinheiro, 

mas se o dólar desvalorizar a empresa vai 

ganhar! => RISCO DE CÂMBIO! 35



Exemplo 1

Será esse “jogo” o que a empresa sabe e deve 

querer “jogar”?

Em 16 de Junho de 2014 o tesoureiro da empresa 

pode tomar uma posição longa num contrato 

forward para comprar US$1 milhão dentro de 6 

meses à taxa de câmbio de 97,9552

Isto obriga a empresa a pagar 97.955.200Kz pelo 

US$1 milhão em 16 de Dezembro de 2014. 
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Exemplo 1

O resultado desse “jogo” deixou de incomodar 

a empresa…

Em 16 de Dezembro de 2014, qualquer que 

seja a cotação do dólar, a empresa vai sempre 

e “apenas”, pagar 97.955.200Kz pelo US$1 

milhão, qualquer que seja a cotação do dólar. 
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Exemplo 2

Em 16 de Junho de 2014 um investidor 
tomou uma posição curta num contrato 
forward para vender 10.000 acções BCP 
dentro de 6 meses a €0,20 por acção.

Isto obriga o investidor a entregar 1.000 
acções e a receber €2.000,00 em 16 de 
Dezembro de 2014.

Quais eram os possíveis resultados no 
momento do acordo?
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Mas ainda há risco?

Apesar de haver contratos que fixam os 
preços a prazo, ainda assim há riscos?

Sim!!

Quem é a entidade contraparte do contrato?

Uma empresa do GES? A Lehman Brothers?

Como tenho a certeza de que esta empresa existe 
e que, na data de vencimento, cumpre a sua 
obrigação no meu contrato?

RISCO DE CRÉDITO!!!
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4.2. Futuros
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Contratos a Futuro

Acordo para comprar / vender um bem 
ou instrumento (activo) por um certo 
preço num determinado momento no 
tempo futuro;

Semelhante aos contratos Forward;

Porém, estes são negociados em 
Bolsa e sujeitos a liquidações 
diárias.
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Exemplos de Contratos a Futuro
Acordo para:

comprar 100 oz. de ouro @ 
US$860/oz. para Dezembro (COMEX) 

vender €125.000 @ 1.5363 $/€ em 
Dezembro (CME)

vender 1.000 bbl. de petróleo @ 
US$127/bbl. em Dezembro (NYMEX)
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Open Open

High Low

July 2008 126.69 127.63 127.63 127.63 126.15 127.35 370883 8818

Aug 2008 126.75 127.66 127.66 127.66 126.30 127.50 106909 2592

Sep 2008 126.83 127.65 127.65 127.65 126.33 127.42 104956 367

Oct 2008 126.71 127.50 127.50 127.50 126.23 127.27 52794 99

Nov-08 126.47 127.11 127.11 127.11 126.26 127.10 30439 57

Dec 2008 126.09 126.35 126.35 126.74 125.95 126.91 205580 142

Dec 2009 124.87 124.63 124.63 124.87 124.46 124.71 97261 36

Dec 2010 123.04 123.04 123.04 123.04 123.04 123.74 66292 1

Dec 2011 123.50 123.50 123.50 123.50 123.50 123.95 30731 20

Dec 2012 n/a n/a n/a n/a n/a 124.47 27865 0

Dec 2013 n/a n/a n/a n/a n/a 125.13 8764 0

Dec 2014 n/a n/a n/a n/a n/a 125.91 9615 0

Dec 2015 n/a n/a n/a n/a n/a 126.81 18467 0

Dec 2016 127.30 127.30 127.30 127.30 127.30 127.90 3713 2

June/2/2008 Light Crude Oil (1 000  barrels / contract)

Estimated 

Volume
Last High Low

Most 

Recent 

Settle

Open 

Interest



Exemplos…

http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-
oil/light-sweet-
crude.html?optionExpiration=U9&optionProductId=1
90

http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-
oil/light-sweet-
crude_quotes_globex_options.html?optionExpiration=
U9&optionProductId=190#optionProductId=190&stri
keRange=Active
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Contratos a Futuro

Disponíveis sobre uma enorme diversidade de 
activos

Negociados em Bolsa

Especificações que necessitam de ser definidas:

O que pode ser entregue;

Onde pode / deve ser entregue;

Quando pode / deve ser entregue.

Liquidações diárias.
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Negócio de Futuros em Bolsa

Depois de acordado, no vencimento faz-se a 
transação acordada, sem risco de contraparte…

A existência de uma Câmara de Compensação 
saudável e sólida é a garantia do sucesso do 
mercado.

46

Comprador Vendedor
Câmara de 

Compensação

€€

Bens / ValoresBens / Valores



Pergunta:

Se, só por extraordinário acaso, o preço 
acordado (a Futuro) vai corresponder ao 
preço observado no vencimento, haverá 
então o risco de uma das partes (a que 
se sente a perder) não responder ao seu 
compromisso (incumprimento) como 
nos forwards?

E será que isso implica a transferência do 
risco para a Câmara de Compensação?

SIM!
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Pergunta:

Então como evitar esse risco?

É através do mecanismo das “MARGENS” 
que se elimina, ou mitiga, esse risco!
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Margens

Margem é uma garantia constituída pelo 
investidor em Futuros junto da Câmara de 
Compensação e realizada através de um conta de 
Depósito em numerário ou títulos negociáveis 
junto do broker;

Dois tipos de Margens (garantias):
Margem Inicial;

Margem de Manutenção

O saldo da Conta Margem é ajustado diariamente 
em resultado das liquidações diárias;

A Margem minimiza o risco de incumprimento 
num contrato. 49



Alguma Terminologia Extra

Posições Abertas (Open interest)

O número total de posições abertas num contrato; 

Igual ao número de posições longas ou curtas (são iguais)

Preço de Liquidação Diário (Daily Settlement Price)

O preço final para as contas diárias de liquidação (ajustes 

diários - último preço do dia)

Preço de Liquidação no Vencimento (Settlement price)

O preço final para as contas de liquidação finais

Volume de negócios diário

Número de contratos negociados durante 1 dia.
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Exemplo de uma operação a Futuro

Um investidor toma uma posição longa em 2 
contratos a Futuro sobre ouro com 
vencimento em Dezembro próximo, no dia 5 
de Junho:

Dimensão do Contrato 100 oz. / contrato

Preço a Futuro: US$400

Margem Inicial exigida US$2.000/contrato 
(US$4.000 no total)

Margem de manutenção é 
US$1.500/contrato (US$3.000 no total)
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Um Resultado Possível…
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Ganhos 

(ou Perdas)

Conta

Preço

Diários Acumulados

Margem Chamada

Futuro Saldo de Margem

Dia (US$) (US$) (US$) (US$) (US$)

400.00 4,000

5-Jun 397.00 (600) (600) 3,400 0
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

13-Jun 393.30 (420) (1,340) 2,660 1,340
. . . . . .
. . . . .
. . . . . .

19-Jun 387.00 (1,140) (2,600) 2,740 1,260
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

260 (1,540) 5,060 0

+

= 4,000

3,000

+

= 4,000

<

.
26-Jun 392.30

0 (1,540) 5,060 019-Dez 392.30 (Vencimento)

Ganhos 

(ou Perdas)



Contabilização do Custo de Aquisição

# 

Contratos

Preço a 

Futuro

Dimensão 

do Contrato
Total a Pagar

US$ # oz. US$

05-Jun 2 400,00   100 80.000,00     

02-Dez (Liq no Vencimento) 2 392,30   100 78.460,00     

Ganhos / Perdas Acumulados (Perdas) 1.540,00      

Total a pagar 80.000,00     
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Outros Aspectos Importantes sobre 

Futuros

Liquidados diariamente;

Fechar uma posição a Futuro 
envolve tomar uma posição de sinal 
contrário através de um novo 
negócio;

A maioria das posições contratuais 
são fechadas antes do vencimento.
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Vencimento - Entrega

Liquidação no Vencimento:
Física
Financeira

Se a posição contratual não é fechada antes 
do vencimento há lugar à entrega física do 
subjacente. Quando há alternativas sobre o 
que, quando ou onde entregar é a parte 
vendedora que escolhe.
Alguns contratos são exclusivamente 
liquidados financeiramente no vencimento 
(Eurodollars, Índices de acções).
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Exemplos de Posições de Cobertura

Explorador de petróleo - ……

Criador de gado - ……

Empresa de aviação aeronáutica - ……

Refinador de petróleo - ……

Gestor de Fundos de acções - ……

Gestor de Fundo de tesouraria - ……

Produtora de fibra têxtil sintética - ……
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