
Curso de
Derivativos 

Agrícolas

- Revisão rápida sobre fundamentos atuais do mercado de soja e 
milho.

- Contratos futuros, CBOT, US ICE Futures
- Ajuste diário, margem de garantia
- Hedge básico com contratos futuros
- Opções: Calls e Puts
- Opções At the money, In the Money e Out the Money
- Valor Extrínseco e Intrínseco
- Black & Scholes
- Formação do preço das opções
- Gregas: Delta, Gamma, Theta, Vega e Rhô Essenciais para 

operar o mercado de opções
- Operando com opções
- Proteção de preços pré-compra ou venda, utilizando opções
- Proteção de preços pós-compra ou venda, utilizando opções

- Estratégias para baratear o hedge com opções
- Fences, Call/Put Spread
- Estratégias
- Three Ways
- Delta Hedging
- Estratégias de gerenciamento de risco para opções
- Almoço 
- Análise Gráfica para Commodities
- Os principais estudos gráficos que os operadores realmente 

utilizam
- Gráficos de Linha, Barra e Candles
- Suporte e resistência
- Figuras de reversão de tendência
- Operando com Análise Gráfica
- Médias Móveis
- Fibonacci

08h30 às 17h30

O mercado de commodities agrícolas está ficando cada 
vez mais complexo e dinâmico. Os instrumentos 
clássicos de proteção de preços ainda são amplamente 
utilizados, mas trazem alguns inconvenientes como 
chamadas de margem salgadas, quando o mercado vai 
contra um determinado posicionamento vendido ou 
comprado. 

objetivo

Hotel Harbor Querência
Rua Treze de Maio, 710 - Cascavel - PR
(45) 3218-1818

local

programação
1° dia

2° diaDeverão  ser efetuadas até o dia 13.07.12, diretamente 

pelo Agente de DH da cooperativa através do site 

www.paranacoperativo.coop.br. Maiores informações:

Nome: Robson Mafioletti

E-mail: robson@ocepar.org.br

Telefone: (41) 3200-1111

Nome: Gilson Martins

E-mail: gilson@ocepar.org.br

Telefone: (41) 3200-1113

inscrições

O treinamento será custeado pelo Sescoop/PR. As 
despesas com deslocamento, alimentação e 
hospedagem são por conta dos participantes.

18 e 19 de julho de 2012

Instrutor: Miguel Biegai Júnior - Corretor de Mercado Físico e Futuro de 
               Commodities. 


