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ANÁLISE DE CARTEIRA E RISCO

Uma oferta do serviço Bloomberg Professional

PORT <GO>

SISTEMA UNIFICADO E ABRANGENTE
DE ANÁLISE DE DESEMPENHO E
RISCO DE UMA CARTEIRA
A função PORT do Bloomberg capacita você a ter uma visão detalhada de suas carteiras de renda fixa, ações e derivativos
listados em bolsa no mercado local ou internacional, fornecendo as ferramentas necessárias para monitorá-las e administrá-las.
A partir de uma única função, disponibilizamos a possibilidade de criação e execução de estratégias de investimento levando
em consideração características, desempenho e risco da carteira.
VANTAGENS DE PORT
» Aprimora o fluxo de trabalho diário do gestor da carteira
» Favorece tomada de decisões estratégicas da carteira

» Visibilidade e imparcialidade de dados
» Metodologias consistentes de cálculo de risco e retorno

CARTEIRA EXIBIDA DE ACORDO COM O FLUXO DE TRABALHO
Gestores estão constantemente testando a sua filosofia de investimento e processo para encontrar os fatores ideais que irão
levar a melhores retornos para suas carteiras. PORT tem um conjunto completo de análises que permitem a PMs formular e
testar muitas ideias de investimento em uma solução integrada facilmente. Estes incluem as abas descritas abaixo. Cada aba é
totalmente personalizável para garantir que você controle as informações exibidas. A navegação no aplicativo é fácil e permite
visualizar com rapidez um nível mais abrangente ou um contexto individual da carteira a partir de uma perspectiva detalhada.
Recursos gráficos como Heat Maps e Scatter Plots, também foram incorporados ao PORT para uma representação gráfica
da carteira, facilmente exportados para criação de relatórios.
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ABAS DE DADOS
PERSONALIZADAS
1 Intraday
2 Holdings
3 Características
4 VaR
5 Tracking Error
6 Cenários
7 Desempenho
8 Atribuição

DESEMPENHO

CARACTERÍSTICA

COMPREENDENDO
O DESEMPENHO
HISTÓRICO
» Desempenho Histórico
» Atribuição de Performance

RISCO

ANALISAR A
ESTRUTURA
CORRENTE
» Característica da Carteira
» Monitoramento Intradiário
» Notícias e Alertas em
Tempo Real

ANTECIPAR RISCO
FUTURO
» Tracking Error
» Value at-Risk
» Cenários/Stress Test

CONSTRUA SUA CARTEIRA
• Simulação de Negociação • Otimização de Carteira • Análise de Fronteira Eficiente • Backtesting da Otimização
Intraday — acompanhe o desempenho intradiário de sua carteira em tempo real, monitorando perdas e ganhos, retorno total,
contribuição para o retorno etc.
Holdings — visão básica das posições atuais, ponderações e alocações por setor, país ou qualquer classificação personalizada.
Analise retroativamente as posições e as ponderações a partir de uma data específica ou como uma tendência ao longo do tempo.
Características — analise as características fundamentais da sua carteira a partir de uma data específica ou como uma
tendência ao longo do tempo.
VaR — permite ao gestor de risco e/ou carteira analisar o risco de perda de suas posições utilizando qualquer uma das 3
metodologias: Monte Carlo, Histórico ou Paramétrico.
Cenários — estresse sua carteira utilizando cenários pré-definidos ou crie um personalizado, por modelo de fatores ou dados
empíricos.
Tracking error — permite analisar o risco ex-ante (previsto) do seu portfólio (previsto), usando um dos modelos de risco de
múltiplos fatores da Bloomberg.
Desempenho — visualize o desempenho de sua carteira personalizando o período requerido em termos absoluto ou relativo.
Analise o comportamento histórico de risco/retorno com medidas como desvio padrão, sharpe ratio, beta...
Atribuição — analise os dados de atribuição de uma carteira em um determinado período de tempo. Dependendo da classe de
ativo do portfolio, renda fixa ou ações, pode-se definir o modelo de atribuição (brinson, excess return...)
CONSTRUÇÃO DA CARTEIRA
Simulador de Negociação — Descubra os impactos que serão gerados em risco, característica e retorno (backtesting) de
sua carteira antes de executá-los.
Otimização — Utilize a ferramenta de otimização de portfólio para a construção, conversão, e reequilíbrio de carteiras com
risco ajustado a parâmetros personalizados, retorno, e características de exposição, para visualizar como a carteira mudará
depois destas ideias de negociações serem incorporadas.

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