>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

BLOOMBERG PARA
RELAÇÕES COM INVESTIDORES

Uma oferta do serviço Bloomberg Professional

veja todos os lados
IR <GO> oferece os dados e ferramentas
que você precisa para encontrar respostas

Como embaixador da sua organização, você poderá utilizar o Bloomberg para construir um entendimento profundo
de todas as questões complexas e voláteis dos dias de hoje e para se manter atualizado com uma enorme quantidade
de notícias, dados de mercado e pesquisas. Nós munimos você com informações detalhadas, análises intuitivas,
inteligência competitiva, notícias e pesquisas que movem os mercados.
PRINCIPAIS RECURSOS
1. MONITORE O AMBIENTE DA SUA EMPRESA
» Monitore o preço das ações da sua empresa em termos
absolutos e relativos
» Entenda rapidamente os fatores subjacentes que
movem o preço das ações da sua empresa, como:
– Revisões nas estimativas de lucros
– Mudanças nas recomendações dos analistas
– Principais eventos da empresa observados pelos
investidores, entre eles: ações corporativas, registros,
alterações de corretores, atualizações do setor e novas
pesquisas de ações ou crédito
» Acompanhe as mudanças significativas na
base acionária
2. ACESSE UMA PLATAFORMA POTENTE
» Acesse o novo conjunto de análises de acionistas
e realize avaliações em termos absolutos e relativos
sobre a composição e a atividade da sua base
de acionistas
» E xplore as revisões nas estimativas dos analistas
e acompanhe os desvios entre as projeções oficiais
da sua empresa e o consenso do mercado
» Avalie as tendências do setor e acesse pesquisas
em tempo real no Bloomberg Industries
3. MONITORE A DINÂMICA EXTERNA
» Monitore o fluxo e o interesse nas notícias sobre as
empresas do seu ramo
» Acompanhe movimentos abruptos em indicadores
do mercado que podem afetar o preço das suas ações,
como volume de negociação, volatilidade implícita,
preços de CDS e indicadores técnicos

Para obter informações adicionais, pressione duas vezes a tecla <HELP> no serviço Bloomberg Professional®.
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