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ANÁLISE DE EXECUÇÃO

Uma oferta do serviço Bloomberg Professional

TCA <GO>

AVALIE O CUSTO DA OPERAÇÃO E CRIE ESTRATÉGIAS DE
EXECUÇÃO COM O NOVO MODELO DO BLOOMBERG
O novo modelo de custo de operações do Bloomberg oferece as estimativas mais precisas do setor, graças à metodologia
única que desenvolvemos. O modelo auxilia operadores a desenvolverem estratégias de execução ideais e pode ser
integrado a ferramentas de construção de carteiras, proporcionando expectativas de custo mais precisas aos gestores
de carteiras. O conjunto completo de análises, encontrado no TCA <GO>, fornece uma estrutura de análise de custo vs.
risco para ajudar você a tomar decisões mais bem informadas.

Benefícios do novo modelo
PRECISÃO: Oferecendo as estimativas mais precisas
do setor, o novo modelo de custo de operações do
Bloomberg é calculado usando uma metodologia
inovadora. O modelo é alimentado por dados de
mercado e de operações disponíveis somente por meio
da comunidade Bloomberg e desenvolvido para captar
informações de buy-side que não são transparentes para
o sell-side. Isso é particularmente importante quando as
ordens são divididas entre vários corretores.
RESULTADOS EM TEMPO REAL: As estimativas
de duração e participação% se ajustam em tempo real
usando uma combinação de volume do dia e perfil de
volume histórico de uma ação.

CONSISTÊNCIA GLOBAL: O modelo funciona com um alto
nível de precisão e consistência para diversas localidades e
bolsas. A metodologia exclusiva do Bloomberg reúne países
e bolsas por estrutura do mercado, porte e eficiência.
O resultado são sete grupos estáveis e estatisticamente
significantes. Essa metodologia é particularmente importante
para bolsas menores e de menor liquidez.
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COMO FUNCIONA
TCA <GO> oferece várias opções de entrada de dados. Primeiro, informe seu ativo e o tamanho da ordem, em seguida
selecione 1 dos 3 cenários a seguir:
» Data inicial e participação% para calcular a data final
» Data final e participação% para calcular a data inicial
» Data inicial e final para calcular a participação%

Em seguida, o Bloomberg gera um leque de estratégias de execução com:
» Participação%
» Duração
» Custo da operação
» Risco pelo tempo
» Risco ponderado pelo tempo
(baseado em sua aversão a risco)

Visualização dos custos das operações
O custo da sua operação (em branco) é calculado dentro de várias estratégias de participação%. Os limites superior
e inferior do risco pelo tempo (um desvio padrão) associados a cada estratégia de execução estão representados em
vermelho e verde.

O custo da operação é exibido em branco. O risco pelo tempo é representado a um desvio
padrão em vermelho se o movimento da ação for desfavorável a você e em verde se o impulso
for favorável.
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Como administrar um impulso desfavorável
Se você acredita que o impulso da ação está contra você, equilibrar custo vs. risco torna-se um passo importante.
Enquanto o custo de uma operação diminui se executado por um período mais longo, o risco pelo tempo do preço
da ação que se movimenta contra você aumenta com uma duração maior. O gráfico abaixo ajuda a determinar
a estratégia ideal nesse cenário, reunindo custo e risco. O custo total é exibido em azul. O risco e o custo total
dependem do “peso do risco” ou aversão a risco, que você escolhe.

O custo total de uma operação (em azul) reflete a soma do custo da operação (em branco)
e sua duração (em vermelho). As cores azul e vermelha ficam mais escuras à medida que se
assume mais risco.

Como administrar um impulso favorável
Se você acredita que o impulso da ação está a seu favor, o custo da operação ficará em algum ponto entre as linhas branca
e verde. Este gráfico então ajuda a determinar a última data inicial possível para sua operação, para que você possa captar
totalmente o alfa desse impulso favorável.

Determine a data inicial mais próxima para sua operação a fim de capturar totalmente
o impulso favorável.
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GESTORES DE CARTEIRA: Administrando
o tamanho e o risco das ordens 
A linha branca pontilhada do gráfico abaixo representa
o tamanho atual da ordem e o padrão é 5% do volume
médio diário. A linha azul representa o custo total usando
ponderações de risco diferentes. Se um gestor de carteira
estiver atrás de impulso, ele poderá optar por um peso de
risco maior (em azul escuro), de modo a não perder essa
oportunidade. Se o administrador da carteira determina que
há menos urgência, ele pode optar por reduzir o peso do
risco (em azul claro) e pode, por exemplo, dobrar o tamanho
da ordem para 10% do volume médio diário e ainda pagar
menos do que no cenário anterior de alto risco. Essa análise
de sensibilidade é útil na construção da carteira e ajuda
a balancear as expectativas de gestores de carteiras
e corretores.

O modelo avalia os custos em duas dimensões — tamanho
da operação (fator tamanho/volume diário de negócios)
e estratégia de execução (participação%, que guia a
duração e a profundidade do cruzamento de spreads).
Tamanho da operação
1. Tamanho em relação ao volume médio diário
de negócios
Quando uma ordem é dividida entre vários corretores,
a soma estimada acaba sendo maior que o custo da
ordem original. O novo modelo de custo de operações
do Bloomberg capta esses efeitos não lineares, resultando
em um modelo melhor de custos para corretores do
buy-side e gestores de carteira.
Estratégia
2. E
 stilo de execução
Esse fator inclui os componentes participação% e duração.
Nosso modelo de custo é calibrado dinamicamente durante
a execução da ordem, o que nos permite captar os dados
de custo com clareza. A duração é usada para escalonar
o custo — quanto maior a operação, maior o custo da
participação% aumentada.

Teste cenários diferentes para determinar o custo total de vários tamanhos
de ordens e ponderações de risco.

UMA METODOLOGIA INOVADORA
O Bloomberg traz diversas inovações para o buy-side com um
modelo de custo de operações mais preciso. A metodologia
proporciona consistência global e precisão em tempo real.
Avaliando custos
O modelo do Bloomberg aborda três fatores de maneira
diferente de qualquer outro modelo do mercado. Como
resultado, dependendo do tamanho da operação, da
estratégia de execução (participação%) e da bolsa em
questão, o nível de precisão pode superar os níveis atuais
de alguns pontos percentuais e chegar a 25%.

3. Spread histórico entre compra e venda
O custo da operação é medido a partir do ponto médio
do spread entre ofertas de compra e venda no momento
da chegada. No entanto, um trader pode executar uma
ordem pequena e passiva por um preço melhor do que o
ponto médio de chegada. O novo modelo do Bloomberg
permite que estratégias de execução não agressivas sejam
medidas abaixo do ponto médio, fazendo com que esse
fator seja negativo e cresça gradualmente até se tornar
positivo para uma participação% maior.
Prevendo a duração
O Bloomberg usa grupos de volumes de 1 minuto de uma
ação no decorrer dos últimos 5 dias úteis para determinar
o perfil de volume intradiário de uma ação. Consideramos
também o AVAT delta da ação, que mede o volume médio no
dia desde a abertura do mercado até o momento atual versus
seu histórico em 5 dias. A combinação desses dois pontos
de dados gera uma estimativa em tempo real do volume diário
restante no dia e leva a uma avaliação mais precisa
da duração e, como resultado, do risco e do custo.
OBSERVAÇÃO: Os usuários podem substituir os números
do AVAT delta se acreditarem que o volume da ação no
restante do dia será diferente do volume observado desde
a abertura até o momento atual.

Para mais informações sobre o modelo e como ele funciona, favor entrar em contato com o representante de contas de sua
empresa ou ligar para a Bloomberg e pedir para falar com um representante de vendas da EMSX.
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