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BIBLIOTECA DE  
DERIVATIVOS  
BLOOMBERG 
A Biblioteca de Derivativos DLIB <GO> é uma plataforma abrangente para estruturar, precificar e administrar o risco de 
derivativos, produtos estruturados e estratégias dinâmicas. Tem cobertura ilimitada, desde as estruturas mais simples até as 
mais complexas. Foca não apenas em vendedores e compradores de notas estruturadas, mas também em gestores de risco e 
equipes de pricing que precisam de uma ferramenta sofisticada, independente, capaz de estruturar, precificar e administrar o 
risco de todas as negociações.

Parte do Bloomberg Anywhere, a Biblioteca de Precificação 
de Derivativos oferece cobertura para várias classes de 
ativos, usando telas de precificação (templates) e uma 
linguagem de programação simples e poderosa (Bloomberg 
Language, BLAN). As negociações no DLIB podem ser 
compartilhadas e enviadas para qualquer usuário do serviço 
Bloomberg Anywhere®. 

Oferece geração de documentos, gestão do ciclo de vida 
com trilha para auditoria, em conjunto com a calibragem e a 
análise de risco. Os usuários podem realizar análises de fluxo 
de caixa, análises de cenário e testes de estresse. 

Modelos quantitativos padrão de mercado foram integrados 
no mecanismo Monte Carlo. DLIB oferece dados de mercado 
transparentes para calibragem, além de flexibilidade para 
sobrepor os parâmetros do modelo. 

DLIB é totalmente integrado aos dados e soluções de 
BPS, como Desktop e Server API, Excel, nosso sistema 
de risco multi-asset MARS <GO> e o BVPM <GO>, 
função de carteiras que fazem parte de nossos serviços de 
independent valuation.
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SAIBA MAIS
Para informações adicionais, digite DLIB <GO> ou pressione duas vezes a tecla <HELP> no serviço Bloomberg Professional.
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RECURSOS E BENEFÍCIOS
Tecnologia de ponta 
» Tecnologia para elaborar modelos de preços com rapidez
»  Flexibilidade para criar contratos usando nossa linguagem 

de programação simplificada BLAN
»  Geração personalizada de documentos descritivos 

das operações
»  Resultados de precificação, como probabilidades implícitas 

e fluxos de caixa projetados

Fluxo de trabalho eficiente e transparente
»  Transparência em dados de mercado, calibragem  

e precificação
»  Risco operacional mínimo, alavancando a geração 

automática do ciclo de vida
»  Integração de duas vias com dados do cliente e  

modelos de preços 

Integração com as plataformas Bloomberg
»  Integração perfeita com dados e convenções de mercado 

de BPS
»  Integração com Desktop e Server API, Excel, o sistema 

de risco de multi-asset MARS <GO> e os serviços de 
independent valuation para administração de carteiras 
BVPM <GO>

» Distribuição de operações e ideias na plataforma Bloomberg


