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O FUNCIONAMENTO DOS MERCADOS

DE DERIVADOS

A ORGANIZAÇÃO DAS BOLSAS DE 

DERIVADOS

BOLSA – Estutura Operacional

 Os participantes (clientes) só podem operar nas Bolsas de
derivados tradicionais através de um vinculo com uma
Corretora,

 Cada Corretora tem um limite operacional no Membro de
Compensação,

 Cada Membro de Compensação tem um limite operacional com
a Bolsa; calculado pelo patrimônio declarado como garantia,

 Para cada grade, é estipulado um limite operacional.
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MARGEM E GARANTIAS

 Para cada posição aberta nas operações,
devido aos riscos de liquidação, a Bolsa exige
que sejam depositadas em sua custódia,
garantias que podem ser executadas caso o
cliente/corretora venham a ficar insolvente.

 Estes ativos podem ser dinheiro, ações, títulos
públicos e privados, cotas de fundos, etc.;

Câmara de Compensação
 Contraparte dos membros compensadores

 Garante transferência de clientes finais em caso de
incumprimento de membros compensadores, através das
garantias depositadas

Total depositado 10 Biliões de $
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Câmara de

Membros

Compensadores

Membros
Negociadores

.

Clientes Finais

Compensação

Compensação

Preço - o único objeto de negociação

Padronização     Mercado 
Organizado

Padronização de:
 Tick size

◦ mínima variação de cotação

 Limites máximos de variação de cotação
◦ entre negócios sucessivos
◦ durante a sessão
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- Sistema de margens
- Ajuste diário de ganhos e perdas
- Outras garantias

Proteção do risco de crédito em mercados 
organizados de derivados

A concepção do sistema de margens:

 Existência do mecanismo de mark-to-market;

 Existência de limites máximos de flutuação de cotação; 
◦ Para controlar a volatilidade das cotações dos contratos e, bem assim, das cotações dos 

próprios ativos subjacentes;

 Tempo de exposição, ou seja, o tempo necessário para fechar posições, 
perante um incumprimento;
◦ Nível de desagregação a considerar na análise e acompanhamento da evolução das posições.

 Garantia devida pela detenção de posições em contratos de futuros à 
entidade gestora do mercado, constando das condições gerais de cada 
contrato
◦ O seu valor está relacionado com o limite máximo de variação diária de preços

◦ O seu valor é reduzido relativamente ao volume de negociação do contrato, dado o sistema 
de ajustes diários

◦ Destina-se a cobrir perdas decorrentes da variação de preços que possa ocorrer entre o 
momento de um eventual incumprimento e o fecho da posição
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Ajuste diário de ganhos e perdas

Variação de 
cotações até final 
da sessão

Ganhos

ou

Perdas

 Negócio realizado na sessão

 Posição transitada da sessão 
anterior

AJUSTE DIÁRIO

 O cliente posicionado no mercado de
futuros paga ou recebe diariamente o valor
da sua posição em relação ao dia anterior.

 Para cada tipo de ativo/commoditie existe
uma fórmula para cálculo do ajuste diário,
especificada no contrato.
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Ajuste diário de ganhos e perdas

 O ajuste é feito a um Preço de Referência
◦ estabelecido no final da sessão

◦ reflecte a tendência de fecho de cada sessão

 O ajuste equivale a uma liquidação parcial do 
contrato, diminuindo a exposição da CC a 
incumprimentos e o valor necessário das 
margens iniciais

Ganhos = Perdas Transferência

Exemplo de Ajustes Diários
Operação fechada ao 

preço  de  26,30 RESULTADO DO DIA

AJUSTE DO DIA COMPRADOR VENDEDOR

D+0 26,30 0,00 0,00

D+1 25,80 -0,50 0,50

D+2 25,15 -0,65 0,65

D+3 24,60 -0,55 0,55

D+4 23,90 -0,70 0,70

D+5 24,70 0,80 -0,80

D+6 25,50 0,80 -0,80

D+7 26,30 0,80 -0,80

D+8 27,45 1,15 -1,15

D+9 27,60 0,15 -0,15

D+10 28,00 0,40 -0,40

D+11 27,10 -0,90 0,90

D+N 26,70 -0,40 +0,40

SOMATORIO DOS AJUSTES 0,40 -0,40
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Exemplo de Mark-to-Market

Data Preço do futuro

1° dia 85,3%

2° dia 85,5%

3° dia 85,3%

4° dia 85,7%

5° dia 86,0%

6° dia 85,5%

7° dia 85,2%

8° dia 84,9%

Suponha que um dado investidor 
comprou, em 21 de Outubro, 100.000 
de títulos da Obrigação do Tesouro 
(OT). Para cobrir o risco de taxa de juro 
do seu investimento recorreu à venda 
de um contrato de futuros. 
Considerando que o depósito inicial a 
que este investidor é obrigado e que a 
margem de manutenção são, 
respetivamente, 2% e 1,5% do preço do 
contrato.
Sabendo que os preços de referência 
do contrato de futuros para os primeiros 
8 dias úteis após a abertura daquela 
posição no mercado foram os
constantes da tabela ao lado: 
Determine as variações  da conta de margem daquele investidor durante 
os 8 dias de transação do contrato de futuros.

FUTUROS

O mercados de Futuros



11/20/2022

8

Um Futuro é um contrato:

 Negociável
 Efetuado num mercado organizado
 Em que as partes se obrigam a 

comprar/vender
 Um ativo

◦ em quantidade e qualidade normalizadas

◦ em data e local pré-determinados

 A um preço acordado no presente

Ciclo de Vencimentos típico no mercado de Futuros

Data de vencimento

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out

Meses de vencimento: mês corrente, mês seguinte e o mês mais 
próximo do ciclo Março, Junho, Setembro e Dezembro
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Futuros sobre Emissões Individuais

• Especificação do contrato
• Valorização do contrato
• Arbitragem
• Especulação
• Hedging

Especificação de um contrato de Futuros sobre ações

Unidade de negociação 100 acções do título subjacente
admitidas à negociação na
EURONEXT

Método de cotação Euros por acção

Mínima variação de 
cotação (Tick)

1€ por acção, i.e. 100 € por contrato

Vencimentos
Mês corrente, mês seguinte e o 
mês mais próximo do ciclo Março, 
Junho, Setembro e Dezembro



11/20/2022

10

Especificação de um contrato de Futuros sobre ações

Liquidação no 
vencimento

Por entrega física de acções do 
título subjacente

Último dia de 
negociação

Terceira sexta-feira do mês de 
vencimento

Dia de vencimento Quatro dias úteis após o último
dia de negociação

Horário de negociação 9h45-16h45

Critérios para a sua determinação (spot month)

a) média ponderada pelo número de contratos, dos preços dos
últimos 12 negócios (se nº de negócios na sessão  24)

b) média simples das melhores ofertas de compra e venda,
prevalecentes no fecho da sessão (se nº de negócios na sessão
< 24);

c) preço de referência da sessão anterior (se não existirem
ofertas de compra e/ou venda)

Exemplo de determinação do Preço de referência
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Critérios para a sua determinação (restantes vencimentos)

a) média ponderada pelo número de contratos, dos preços dos últimos 6
negócios (nº de negócios na sessão  12);

b) média simples das melhores ofertas de compra e venda, prevalecentes
no fecho da sessão (nº de negócios na sessão < 12);

c) preço de referência da sessão anterior (se não existirem ofertas de
compra e/ou venda)

Preço de referência

A base no Futuro sobre ações STK:

Base - variável fundamental de uma operação de
hedging

Evolução temporal: comportamento mais estável que
os preços, à vista ou a futuro, de mais fácil previsão

 Diminui ao longo do tempo, sendo nula na data de
vencimento do contrato de futuros (preços à vista e a futuro
convergem).
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A BASE

 Hedging com contratos de futuros; substituição do 
risco de preços por um risco menor - risco de 
variação da base

 Risco de preço é substituído por outros riscos 
(menores):

a) Risco de base
b) Risco de indivisibilidade
c) Risco de correlação

Vencimento do contrato

PT

Futuro STK

Base

Evolução temporal da base
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Futuro
1º Vencimento

Futuro
2º Vencimento

STK

Mercado normal

Futuro
1º Vencimento

Futuro 
2º Vencimento

STK

Mercado invertido
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A base da ação STK

B0,T = PF0,T - STK0

em que  B0,T - é a base, no momento 0, referente ao
contrato de futuros com vencimento em T

Base engloba: expectativas dos agentes e custo líquido
de financiamento.
 Custo líquido de financiamento é, no caso de uma
carteira de ações, a diferença entre custo de
financiamento e dividendos distribuídos

Componentes da base

Base teórica - custo líquido de financiamento;
◦ Evolução mais previsível

BT0,T = VF0,T - STK0,T 

Base valor - expectativas dos agentes;
◦ Previsão mais difícil

BV0,T = PF0,T -VF0,T 
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Se PF0,T  VF0,T

Oportunidades de arbitragem

 PF0,T > VF0,T - Arbitragem cash-and-carry

 PF0,T < VF0,T - Arbitragem reverse cash-and-carry

Valorização por arbitragem

Arbitragem cash-and-carry

Se: PF0,T >VF0,T

Futuro sobreavaliado : Estratégia cash-and-carry

Compra de acções STK no mercado à vista, e
sua detenção até à data de vencimento do
contrato de futuros, em simultâneo com a
venda de futuros STK.
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Arbitragem cash-and-carry

Momento 0 Vende futuros STK, com 
vencimento em T

Entre 0 e T

Momento T

Merc. à vista Merc. Monetário Merc. de Futuros

Compra de 
ações STK

Financiamento para 
adquirir acções

Data

Recebe
dividendos

Aplica dividendos

Vende carteira
de ações

- Paga financiamento
- Recebe resultado
aplicação dos dividendos

Fecha a posição
nos futuros

Arbitragem reverse cash-and-carry

Condições de realização de uma arbitragem reverse
cash-and-carry:

 Preço a futuro inferior ao valor teórico
 Base real inferior à base teórica ( ou CLF)

 Taxa de juro implícita na relação preço à vista/preço
a futuro inferior à taxa de juro no mercado
monetário, para o mesmo prazo
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Arbitragem reverse cash-and-carry

Se: PF0,T < VF0,T

Futuro subavaliado - Estratégia reverse cash-and-carry

Venda de ações STK no mercado à vista,
em simultâneo com compra de futuros STK

Arbitragem reverse cash-and-carry

Merc. à vista Merc. Monetário Merc. de Futuros

Momento 0 Vende curto
ações STK

Aplica o produto
da venda

Compra futuros STK, 
com vencimento em T

Data

Entre 0 e T Paga
dividendos

Financia-se para pagar
dividendos

Momento T
Compra acçoes
STK e cobre
posição curta

Recebe a aplicação financeira
Paga o financiamento

Fecha a posição
em futuros
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VALORIZAÇÃO POR ABITRAGEM DOS 
FUTUROS

CASOS DOS FUTUROS SOBRE TAXAS DE JURO

Tipos de arbitragem

 Arbitragem cash-and-carry
Compra do ativo no mercado à vista e venda 
simultânea de futuros sobre esse ativo

 Arbitragem reverse cash-and-carry
Venda do instrumento subjacente, no mercado à 
vista, acompanhada de uma compra de futuros
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Arbitragem cash and carry

 A arbitragem cash and carry consiste na compra 
de títulos no mercado à vista, recorrendo a um 
financiamento no mercado monetário, e na venda, 
simultânea de um número apropriado de contratos 
de futuros, tendo em conta a posição à vista. 

 Esta transação resulta, teoricamente, num ganho, 
se o futuro estiver a ser cotado a um preço 
relativamente elevado, em comparação com o 
preço ajustado do título à vista. 

Arbitragem cash and carry

 Para que este tipo de arbitragem cash-and-carry
seja possível, é necessário que:
◦ A base (= Futuro - Subjacente) seja superior ao custo 

líquido de financiamento; ou seja, que a base real seja 
superior à base teórica; ou que, numa outra perspectiva,

◦ A taxa de juro implícita na relação à vista/futuro seja 
superior à taxa praticada no mercado monetário (taxas 
referidas ao mesmo prazo). 

 Estes efeitos manter-se-ão até ao ponto em que os 
ganhos envolvidos na arbitragem sejam nulos, 
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Arbitragem cash and carry

 Este tipo de arbitragem estabelece, como que um diferencial 
máximo entre o preço do Futuro e o preço à vista da MBE.

 Este diferencial é determinado pelo custo líquido de 
detenção da posição à vista : custo de financiamento da 
compra das MBE deduzido dos juros decorridos da OT
(referidos ao período da operação), 

 Este custo líquido de financiamento é normalmente 
designado por cost-of-carry ou (custo de carregamento).

EURONEXT

EURONEXT
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Arbitragem cash and carry

 A MBE é a OT que proporciona um maior ganho na arbitragem 
cash-and-carry, pelo que os arbitragistas irão centrar as suas 
operações sobre este título. 

 Aumenta a procura dessa OT à vista (tendendo o seu preço a 
aumentar). 

 E vendendo contratos de futuros (aumenta a oferta, pressionando 
o preço da OT para a baixa). 

 Estes efeitos manter-se-ão até ao ponto em que os ganhos 
envolvidos na arbitragem sejam nulos, 

INTERVENÇÃO NOS MERCADOS DE FUTUROS 

COBERTURA DE RISCO PELOS HEDGERS



11/20/2022

22

Princípios básicos das operações de hedging

Hedging:

Assunção de posições contrárias no mercado à
vista e de futuros, de forma a que os efeitos da
evolução (paralela) de preços se compensem

O resultado depende da evolução da base, i.e. da
diferença entre preço à vista e preço a futuro

Princípios básicos das operações de hedging

Cobertura curta (short hedge) - posição longa (compradora)
no mercado à vista combinada com uma posição curta
(vendedora) em contratos de futuros; protecção contra risco
de queda de cotações

Cobertura longa (long hedge) - posição curta (vendedora)
no mercado à vista combinada com uma posição longa
(compradora) em contratos de futuros; protecção contra
risco de subida de cotações
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Definição de uma estratégia de cobertura

 Determinação do risco existente

 Determinação do número de contratos a
transaccionar

 Escolha do contrato de futuros

Posição longa (compra de contratos)

Tipo de risco Posição no mercado de futuros

Risco de subida de cotações

Risco de queda de cotações Posição curta ( venda de contratos)

Risco de que se protegem: variações de preços de ativos 
que possuem ou virão a possuir

Resultado na posição combinada : Efeito líquido 
das variações de preços aproximadamente nulo

INTERVENÇÃO NOS MERCADOS DE FUTUROS :
Cobertura de risco pelos Hedgers
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Risco:

aumento
de cotações

Risco:

diminuição
de cotações

Riscos associados a posições presentes

Detenção de uma carteira de acções X

Detenção de uma posição numa acção

Posição de venda a descoberto (short selling ) X

Riscos associados a posições futuras

Compra de uma carteira de acções no futuro

Alienação futura (por exemplo, OPV)

Aumento de capital a realizar por subscrição
reservada a accionistas

X

X

X

X

Determinação do tipo de risco existente

ESCOLHA DO VENCIMENTO 

Princípios gerais de utilização de futuros
para efeitos de cobertura:

 Vencimentos mais próximos;

 Vencimentos coincidentes com a data da
exposição no mercado à vista;

 Reversão de posições na data de vencimento
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 Análise dos factores que contribuíram para os
resultados da cobertura

 Avaliação dos riscos da cobertura: risco de base;
risco de correlação; risco de indivisibilidade

 Análise de desvios nos resultados

Eficiência do hedge Resultado nos futuros
=

Resultado na posição a contado

Avaliação da cobertura

Riscos do hedging

 Risco de preço é substituído por outros 
riscos (menores):

a) Risco de base
b) Risco de indivisibilidade
c) Risco de correlação
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INTERVENÇÃO NOS MERCADOS DE FUTUROS 

O ESPECULADOR NECESSÁRIO

INTERVENÇÃO NOS MERCADOS DE FUTUROS :

Especuladores

 Função:

Fornecer liquidez ao mercado

Desempenhar um papel contra-cíclico nos 
movimentos dos preços

 Importante alavancagem proporcionada pelos 
contratos de futuros

 Tanto são alavancados os ganhos como as perdas

 Actuação nos mercados de derivados
 

Forma económica de especular
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INTERVENÇÃO NOS MERCADOS DE FUTUROS :

Especuladores

 Objectivo:  Assumir o risco em troca da 
possibilidade de obtenção de lucros

 Atuação:

Expectativa de subida de preços


Compra futuros

Expectativa de descida de preços


Vende futuros

INTERVENÇÃO NOS MERCADOS DE FUTUROS :

Arbitragistas

 Objectivo: Obtenção de um ganho isento de 
risco, explorando imperfeições momentâneas 
entre mercados

 Actuação: Compra e venda simultânea de um 
mesmo instrumento em dois mercados 
distintos

 Função: Limitar os preços em torno dos seus 
valores teóricos eficiência do mercado
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VALORIZAÇÃO POR ABITRAGEM DOS FUTUROS

CASO DOS FUTUROS SOBRE AÇÕES

Arbitragem cash-and-carry

Momento 0 Vende futuros STK, com 
vencimento em T

Entre 0 e T

Momento T

Merc. à vista Merc. Monetário Merc. de Futuros

Compra de 
ações STK

Financiamento para 
adquirir acções

Data

Recebe
dividendos

Aplica dividendos

Vende carteira
de ações

Paga financiamento
Recebe resultado
aplicação dos dividendos

Fecha a posição
nos futuros
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Arbitragem cash-and-carry

Comparar esta taxa de retorno implícita numa
cash-and-carry com taxa de financiamento no
mercado monetário

VencimentoCompra acções STK

Vende futuros STK

0 TAplicação financeira sintética

Exemplo

Em 7 de Julho de 2017, o valor corrente da STK era
de 7,26 Euros. Nesse mesmo dia, o futuro para Julho
estava cotado a 7,463 Euros.

Nestas condições, pretende-se determinar o valor
teórico do futuro STK para Julho, tendo em conta a
seguinte situação no mercado monetário:

Taxa repo offer - 6.00%
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Contrato sobreavaliado: 

Estratégia cash-and-carry envolvendo 10 contratos

7,463 > 7,281

VF = 7,26 x ( 1+ 6 %  x
18

365
= 7,281)

Arbitragem cash-and-carry

Exemplo

Data 07/07/2017

STK

Valor teórico do futuro de Julho

Preço do futuro de Julho

7,260

7,281

7,463
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Resultados obtidos, por ação, 
considerando três cenários:

STK

constante + 5% - 5%

Custo de aquisição das acções 7,26 7,26 7,26

Valor inicial da posição em futuros 7,463 7,463 7,463

Valor da posição em futuros no vencimento 7,26 7,623 6,897

Resultado com os futuros (ajustes) 0,203 - 0,16 0,566

Resultado Global (bruto) 0,203 0,203 0,203

Entrega física das acções no mercado de 
futuros 7,26 7,623 6,897

Valores em Euros

Resultado bruto da estratégia cash - and - carry 203 Euros

Custo de financiamento da compra de acções 21 Euros

Resultado líquido da estratégia de cash-and-carry 182 Euros

Admitindo que a taxa de financiamento do investidor
corresponde à taxa utilizada para o valor teórico a futuro é de
6,00%, obtemos que para a compra de 1000 acções e venda
simultânea no Mercado de Futuros :

O resultado obtido (181.5 Euros) corresponde à diferença inicial entre preço

e valor teórico do futuro STK, exceto por diferenças de arredondamento:

(7,463- 7,281) x 100 x 10 contratos =182 Euros
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Arbitragem reverse cash-and-carry

Merc. à vista Merc. Monetário Merc. de Futuros

Momento 0 Vende curto
ações STK

Aplica o produto da 
venda

Compra futuros STK, 
com vencimento em T

Data

Entre 0 e T Paga
dividendos

Financia-se para pagar
dividendos

Momento T
Compra acçoes
STK e cobre
posição curta

Recebe a aplicação financeira
Paga o financiamento

Fecha a posição
em futuros

Comparar a taxa de juro implícita numa arbitragem
reverse cash-and carry com a taxa de juro para
aplicações financeiras, no mercado monetário

Arbitragem reverse cash-and-carry

0 T

Compra futuros STK

Vende acções STK Vencimento

Financiamento sintético
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Exemplo

Em 3 de Julho de 2017, um arbitragista deparou-se 
com a seguinte situação:

STK 7, 275

Valor teórico do futuro de Julho 7, 301

Preço do futuro de Julho 7, 27

Taxa repo bid 5,92%

STK
constante

+ 5% - 5%

Venda da carteira de acções 7,275 7,275 7,275

Valor inicial da posição em futuros 7,27 7,27 7,27

Valor da posição em futuros no venc. 7,275 7,639 6,911

Resultado com os futuros (ajustamentos) 0,005 0,369 -0,359

Resultado apl. Financeira (posição 1000 STK)

Resultado Global (posição 1000 STK) 30,1 30,1 30,1

26 26 26

Realizou-se uma operação envolvendo 10 contratos, com os
seguintes resultados, por acção:

Entrega física das acções no mercado de 
futuros 7,275 7,639 6,911

Valores em Euros
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Verifica-se que estão reunidas as condições necessárias
para a realização de operações de reverse cash-and-
carry:

 Preço do futuro < valor teórico

 A base real (-5) é inferior à base teórica (26)

 A taxa de juro implícita na relação preço à vista/preço a futuro
(-0,07%) é inferior à taxa de juro no mercado monetário
referida ao mesmo período (0,357%)

Arbitragem reverse cash-and-carry

Conclusão

O resultado da arbitragem é independente da
evolução registada pelo mercado accionista e o seu
valor corresponde à diferença inicial entre o preço e
o valor teórico, tendo em conta o volume de
contratos de futuros envolvidos.

(7,301- 7,27) x 100 x 10 contratos = 31 Euros


