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INTRODUÇÃO 

1. O objectivo deste Aviso é esclarecer o que é expectável dos Membros relativamente ao reporte dos 

detalhes dos instrumentos admitidos para os negócios da base ou dos contratos OTC, quando 

submetem um pedido de autorização para a execução de negócios da base. 

NEGÓCIOS DA BASE: ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS 

2. O Mecanismo de Negociação da Base está especificado na secção 4.2 dos Procedimentos de 

Negociação. Em traços gerais, o mecanismo é definido como: 

 

 A combinação simultânea da venda/compra de uma componente cash com a compra/ venda de 

uma componente de futuros, ou 

 A troca de contratos OTC por um número apropriado de contratos de futuros ou opções. 

3. O Procedimento de Negociação 4.2.6A clarifica que os Membros não deverão submeter pedido de 

autorização de negócios da base sem que exista a correspondente execução de um instrumento 

aprovado para o negócio da base. A Secção 4.2 dos Procedimentos de Negociação faculta, para cada 

categoria de negócio da base, qual a informação que deverá ser apresentada à Euronext, no âmbito 

do pedido de autorização, assim como, o período de tempo pelo qual essa informação deverá ser 

guardada pelo Membro, após a execução. É feita uma distinção entre derivados sobre acções ou 

índices accionistas admitidos à negociação em Bolsa e derivados sobre matérias-primas admitidos à 

negociação em Bolsa. 
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4. No âmbito dos negócios da base que envolvam futuros/ opções sobre índices accionistas e single 

stock futures, os Membros deverão submeter número de identificação/referência único para a 

transacção na componente cash ou num contrato OTC. Este número de identificação/referência 

único deverá ser gerado pelo Membro que organizou ou executou a componente cash ou o contrato 

OTC do negócio da base. Caso existam múltiplos números de identificação/referência, por exemplo 

quando a componente cash é um cabaz de valores mobiliários, o Membro poderá especificar um dos 

números de identificação/referência,  que formam parte da componente cash. Da mesma forma que, 

nas transacções autodenominadas de “fecho do cash” (“cash close”),  as partes negoceiam a base, 

acordando previamente em definir o preço do futuro face ao preço de fecho do índice, mas não 

trocam entre eles a mesma componente cash (i.e. ETF num dos lados do negócio e um cabaz de 

valores mobiliários do segmento accionista: Índice accionista, no outro lado), o Membro executante 

poderá optar por um identificador/número de referência ad hoc que reflecte a especificidade dessa 

transacção. 

5. Apesar dos Procedimentos de Negociação requererem um “número de identificação/referência 

único”, a  Euronext poderá aceitar uma narrativa se os Membros entenderem ser mais adequado 

usar esta opção para especificar a execução de um instrumento do negócio da base. 

6. Nos casos em que o Membro falhe a apresentação dos detalhes dos instrumentos do negócio da 

base, a Euronext deverá suspender a aprovação até que esses  detalhes tenham sido facultados e 

deverá explicar ao Membro o motivo inerente à suspensão. 

7. No âmbito dos contratos de futuros/opções sobre matérias-primas, não será necessário os Membros 

apresentarem detalhes do instrumento do negócio da base, mas os Membros deverão manter cópias 

dos ISDA agreements relevantes ou confirmar o que constitui parte do contrato. É expectável que os 

Membros mantenham o mesmo para os contratos OTC que compõem o negócio da base para 

futuros/opções sobre índices accionistas e single stock futures. 

8. O departamento de Member Compliance irá, como parte do programa de auditoria, verificar os 

detalhes apresentados. 

 

CONTACTO 

Para mais informação em relação a este Aviso, contacte regulation@euronext.com 

 


