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COMUNICADO AO MERCADO
Acordo Estratégico com a Bolsa de Comercio de Santiago
Informamos que a BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
(BM&FBOVESPA) e a Bolsa de Comercio de Santiago (BCS) firmaram hoje um
acordo estratégico de operação conjunta, que prevê a conectividade entre as duas bolsas,
considerando principalmente o roteamento de ordens e a distribuição de informações de
mercado. O acordo também contempla iniciativas para novos temas, entre as quais, o
desenvolvimento do mercado de derivativos chilenos na Bolsa de Comercio de
Santiago, o estabelecimento de iniciativas conjuntas referentes à liquidação,
compensação e Contraparte Central Garantidora e o acesso à rede de negociação
BM&FBOVESPA/CME para mercados administrados pela bolsa chilena.
Roteamento de Ordens e Market Data
Com o acordo, as bolsas têm a intenção de, conjuntamente, buscar uma solução
tecnológica que permita o roteamento de ordens entre ambas as instituições, cujo
alcance deve abranger, inicialmente, ações listadas em cada uma das bolsas, bem como
opções de ações e outros derivativos correlatos. Esta iniciativa permitirá que corretoras
da Bolsa de Comercio de Santiago possam enviar ordens de compra e venda para a
negociação de produtos e ativos brasileiros na BM&FBOVESPA e vice-versa.
A parceria permitirá que as cotações de papéis e informações de mercado de uma bolsa
sejam disponibilizadas pelos canais de distribuição da outra bolsa.
Para a implementação deste acordo, um cronograma de trabalho está sendo
desenvolvido, cujo teor envolverá os prazos de conectividade das bolsas, as formas de
distribuição dos dados de mercado, vendas e marketing, certificação de distribuidores,
entre outros.
Desenvolvimento de mercados derivativos no Chile
O objetivo do acordo também considera que a BM&FBOVESPA e a Bolsa de Comercio
de Santiago trabalhem conjuntamente para desenvolver um mercado de derivativos no
Chile, que empreenderia opções e futuros sobre ações, taxas de juros e câmbio.
Aprovações regulatórias
A implementação do sistema está sujeita a autorizações regulatórias e outras aprovações
ou consentimentos das autoridades competentes de cada país, além do contato com os
reguladores a respeito da parceria que está sendo mantida por cada uma das bolsas. Da
mesma forma, a liquidação e a compensação das ordens executadas por meio do sistema

serão cumpridas conforme a legislação e as regras em vigor no mercado em que a
operação for executada.
Sobre a Bolsa de Comercio de Santiago
A Bolsa de Comercio de Santiago é o centro indiscutível de mercado de capitais
chileno, considerado referência para investidores nacionais e estrangeiros no que se
refere aos mercados de ações, renda fixa e intermediação financeira. Líder em
tecnologia de ponta no mercado de bolsas, conta com sistemas de negociação, consulta,
roteamento de ordens e redistribuição de informações, entre outras inovadoras
aplicações, indispensáveis para os investidores locais e estrangeiros.

www.bolsadesantiago.com
Sobre a BM&FBOVESPA
A BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros foi criada em
2008 com a integração entre a Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) e a Bolsa de
Valores de São Paulo (Bovespa). A união cria a terceira maior bolsa do mundo em valor
de mercado, a segunda maior das Américas e a líder na América Latina. A
BM&FBOVESPA oferece à negociação ações em mercados a vista, de opções e a
termo, e índices, taxas de juro e de câmbio, commodities agropecuárias e de energia em
mercados futuros, de opções, a termo e de swap, além de outras operações a vista com
ouro, dólar pronto e títulos públicos federais. Para prestar serviços eficientes e seguros
aos investidores, a BM&FBOVESPA conta com avançados recursos tecnológicos. Com
modelo de negócios totalmente integrado, além do ambiente de negociação, fornece
serviços de registro, compensação, liquidação, gerenciamento de risco e central
depositária. Atua como contraparte central para todos os mercados negociados em
ambiente de Bolsa por meio de quatro clearings: ações, derivativos, ativos e câmbio.

www.bmfbovespa.com.br
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