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1. CONCEITOS BÁSICOS  
 
O arquivo Séries Obrigatórias, cujo leiaute segue abaixo, visa permitir o acesso às informações relativas aos vencimentos 
obrigatórios de atuação do Formador de Mercado do Contrato Futuro S&P 500. 
Vencimentos obrigatórios são aqueles nos quais o Formador de Mercado deverá, diária e obrigatoriamente, atuar durante 90% do 
tempo da sessão de negociação com ofertas de compra e de venda para determinada quantidade mínima de contratos, 
obedecendo-se o spread máximo e excluindo-se os calls de abertura e de fechamento e o período de leilão.  
O arquivo será gerado diariamente, após o encerramento do pregão, com os vencimentos obrigatórios para o próximo pregão, 
ficando disponível para download pelos participantes. 



 
2. ESTRUTURA DO ARQUIVO  
 

Campo Descrição Tipo Obrigatório 

BVMF Nó raiz Nó S  

MarketMaker Nó que contém os elementos 
específicos do programa de 
formador de mercado 

Nó S 

MarketMaker.TradingDate Data do pregão Data no formato yyyyMMdd S 

Contract 
Elemento que contém os 
contratos dos instrumentos Elemento S 

Contract.SecurityType 
Informação sobre o mercado 
do instrumento Texto S 

Contract .Name Nome do contrato Texto S 

Contract.SecuritySubType 
Indica se o instrumento é 
uma rolagem Texto (R para rolagem) N 

Contract.Asset 
Informação sobre a 
mercadoria do instrumento Texto S 

Instrument 
Elemento que contém os 
dados de instrumento Elemento S 

Instrument.Name Nome do instrumento Texto S 

Instrument.Symbol Símbolo do instrumento Texto S 

Instrument.SettlementDate 
Data de liquidação do 
instrumento Data no formato yyyyMMdd S 

Instrument.ExpirationDate 
Data de vencimento do 
instrumento Data no formato yyyyMMdd S 

Instrument.Mandatory 
Indica a obrigatoriedade do 
instrumento Texto (S ou N) S 

Option 
Elemento que contém as 
opções do instrumento Elemento N 

Option.Name Nome da opção Texto S 

Option.Symbol Símbolo da opção Texto S 

Option.SettlementDate Data de liquidação da opção Data no formato yyyyMMdd S 

Option.ExpirationDate 
Data de vencimento da 
opção Data no formato yyyyMMdd S 

Option.Mandatory 
Indica a obrigatoriedade da 
opção Texto (S ou N) S 

 


