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ANÁLISE DE CARTEIRA E RISCO
PORT <GO>

Uma oferta do serviço Bloomberg Professional

GERENCIE
MELHOR
SUA
CARTEIRA

A solução de análise e carteira de risco de
Bloomberg ajuda gestores de carteiras a
alcançarem seus objetivos, proporcionando
transparência inigualável em relação a
desempenho, características, risco e outros
aspectos da carteira.
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PORT é um poderoso sistema de análise
que fornece informações consistentes que
possibilitam criar e executar estratégias
diferenciadas de investimento.

APRESENTAÇÃO DA
ANÁLISE DE CARTEIRA
E RISCO DO TERMINAL
BLOOMBERG
PORT<GO> – ESTRATÉGIAS DE RISCO E GESTÃO DE CARTEIRAS
Na Bloomberg, temos o compromisso de agregar
Como gestor de carteiras, seu desempenho depende de
continuamente maior clareza ao seu processo de decisão
vários fatores. É preciso gerenciar e prever mudanças em
de investimento e assegurar que você se sinta totalmente
mercados complexos todos os dias, planejar para todas
confiante ao tomar decisões críticas. Nossa solução
as possibilidades e executar tudo isso. Também é
de análise de carteira e risco é totalmente integrada ao
necessário um plano flexível para reagir a mudanças
serviço Bloomberg Professional®, sem custo adicional, e
econômicas, financeiras e políticas. Os desafios nunca
fornecendo
acesso incomparável à imensa variedade de
foram tão grandes.
ferramentas sofisticadas exigidas pelos gestores de ativos.
A solução de análise de carteira e risco do Bloomberg
oferece as ferramentas necessárias para implementar com
sucesso suas estratégias de gestão de risco e investimento.
Nossa plataforma ajuda você a tomar decisões com mais
rapidez e fundamentação e a medir a exposição de suas
carteiras a riscos de mercado e riscos específicos a cada
instrumento financeiro.

MONITORE
DESEMPENHO
E NOTÍCIAS EM
TEMPO REAL
Com PORT <GO> é possível monitorar o desempenho
intraday de suas carteiras de ações, renda fixa e
multiativos em tempo real, além de acessar rapidamente
as notícias que mais impactam sua carteira.

PORT <GO> –
Desempenho intraday
Monitore o desempenho intraday
de sua carteira em relação aos
preços de fechamento do
dia anterior

SOLUÇÃO ATIVA DE GESTÃO DE CARTEIRAS

» P/L em tempo real
» Alertas e notícias que
afetam a carteira
» Características
de carteiras
» Relatórios em Excel
e PDF
» Acesso móvel

» Tracking error
» Valor em risco
» Análise de cenário
» Simulação de operações
» Previsão de risco futuro

» Backtesting
» Atribuição de
desempenho
» Desempenho histórico
» Características
» Histórico de risco

Identifique imediatamente quem mais e menos contribui
para o retorno. Acompanhe o desempenho de sua
carteira mesmo quando estiver fora do escritório com o
Bloomberg Anywhere em seu dispositivo móvel.

MONITORAMENTO EM TEMPO REAL
»A
 companhe o desempenho de sua carteira hoje em
base absoluta ou relativa a um benchmark
» Identifique rapidamente o que mais e menos contribui
para o retorno de carteira por ativo, setor ou qualquer
outra classificação

» Exiba o gráfico de retorno acumulado intraday ou o
mapa de intensidades para ter uma representação visual
da atividade hoje
» Para ativos de renda fixa, PORT <GO> aproveita os
inúmeros feeds de preços intraday disponibilizados pelo
terminal Bloomberg, incluindo os preços do MSG1
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AVALIE A
ESTRUTURA ATUAL
DE SUA CARTEIRA
PORT <GO> – Pop-up
de notícias
Veja instantaneamente as
reportagens que impactam sua
carteira com o Bloomberg News®

ALERTAS E NOTÍCIAS SOBRE A CARTEIRA
» O conteúdo de notícias do Bloomberg é alimentado por
mais de 60 mil fontes globais, incluindo comunicados à
imprensa, pesquisas de brokers e blogs
» Alertas e critérios ilimitados por palavras-chave podem
ser aplicados em suas carteiras, garantindo que todas as
notícias e pesquisas relevantes sejam capturadas
Boletim informativo Bloomberg
Brief RISK
Gestores de carteiras, tesoureiros e profissionais de
risco com terminais Bloomberg contam com um boletim
eletrônico semanal sobre risco, lançado em junho de
2011. O Bloomberg Brief Risk reúne notícias, dados e
comentários originais sobre temas como hedge, alocação
de carteiras e estratégias de financiamento. O Bloomberg

A solução de análise de carteira e risco de Bloomberg
centraliza as análises e os dados necessários para a
compreensão da estrutura de suas carteiras. Exiba as
métricas de fundamentos mais importantes para você,

como P/L e dividend yield das carteiras de ações ou
duração efetiva das carteiras de renda fixa. Crie sua própria
métrica de crescimento ou tendência em cima do amplo
banco de dados sobre fundamentos do Bloomberg.

» Classifique as notícias sobre sua carteira com até 11 filtros
diferentes, incluindo “Atividade dos usuários”, que mostra
com exclusividade as reportagens de maior interesse para
outros usuários da comunidade Bloomberg

Brief Risk também traz entrevistas com profissionais de
risco e gestores de carteiras de empresas de fundos,
corporações e outras instituições. Os clientes do
terminal Bloomberg têm acesso gratuito a esse boletim
informativo. Clientes sem o terminal podem acessar por
meio de assinatura paga.

PORT <GO> –
Aba Características
Analise as características de
fundamentos mais importantes
de sua carteira.

CARACTERÍSTICAS AGREGADAS DA CARTEIRA
» Analise as principais características de renda fixa e
variável de sua carteira e veja como se comparam
a um benchmark em uma data específica ou em uma
tendência cronológica
» Agregue essas medidas de acordo com qualquer
classificação, como setor, país ou esquema personalizado

» Faça upload de seus próprios dados personalizados e
exiba-os juntamente com os dados do Bloomberg
» Trace gráficos com as características para ver suas
exposições relativas em comparação com o benchmark

////////////////////////////////////////////////////////

Monitore o desempenho intraday de sua carteira
a qualquer momento e em qualquer lugar em seu
BlackBerry®, iPhone,® iPad®, Android ou outro dispositivo
móvel com o Bloomberg Anywhere.
///////////////////////////////////////////////////////
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ANALISE OS RISCOS
FUTUROS DE SUA
CARTEIRA
A Bloomberg desenvolveu modelos fundamentais de fatores de risco para ajudar você a medir e analisar o risco da
carteira através de várias lentes, incluindo tracking error, testes de estresse e valor em risco.
PORT <GO> – Fluxos de caixa
Compreenda os fluxos de caixa
projetados de sua carteira®

FLUXO DE CAIXA DA CARTEIRA
» Exiba o lucro projetado gerado por sua carteira em
um horizonte de tempo especificado em forma de
gráfico e tabela

» Os fluxos de caixa são baseados na Projeção de
Dividendos Bloomberg (BDVD) para ações e cupons e
pagamentos de principal de instrumentos de renda fixa

PORT <GO> –
Aba Tracking error
Analise o risco ex-ante (previsto)
de sua carteira utilizando
um dos modelos de risco
multifatorial do Bloomberg

PORT <GO> –
Risco de liquidez
Analise a estrutura de sua carteira
de ações em termos da liquidez
geral de suas posições

RISCO DE LIQUIDEZ
»C
 ompreenda a liquidez de sua carteira de ações com
base na média ou no total de dias para liquidar todas ou
parte de suas posições
» Identifique rapidamente as ações de menor liquidez em
sua carteira e também a concentração do valor de
mercado de sua carteira em ativos mais líquidos versus
menos líquidos

Tracking error
» Modelos fundamentais de fatores de risco totalmente
transparentes oferecem cobertura global multiativos para
todas as suas posições
» Decomposição de risco mais informativa, usando
classificações personalizadas ou que são padrão
no mercado

» Calcule o risco em termos absolutos ou relativos ao seu
benchmark, outra carteira, fundo ou índice
» Apenas o Bloomberg dá a possibilidade de chegar até
os dados fundamentais subjacentes para obter total
transparência sobre os dados de risco

» Personalize sua análise de risco de liquidez com base em
uma taxa de participação específica e no histórico do
volume médio de negócios
» Analise o horizonte de liquidez de sua carteira com base
no tempo que levaria para liquidar uma porcentagem
pré-definida do valor de mercado total de carteira
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PORT <GO> – Aba VaR
Analise o risco extremo de
sua carteira utilizando as mais
avançadas técnicas de modelagem
de risco

ANÁLISE DE VAR
» Cobertura global multiativos com preços da matriz
de estresse de derivativos para projeções de VaR
mais precisas
» Capacidade de medir o impacto do VaR nas operações
propostas usando os modos de simulação de operações
e otimização

SIMULE
NEGOCIAÇÕES
E OTIMIZE SUA
CARTEIRA
O aplicativo do Bloomberg para análise de carteiras inclui ferramentas totalmente integradas de construção
de carteiras. Os modos Simulação de Operações e Otimização de Carteiras permitem identificar
de forma rápida e fácil as operações que vão garantir as melhores decisões de investimento.

» Suporte para métodos de VaR Monte Carlo, histórico e
paramétrico com vários níveis de confiança para calcular
um prejuízo máximo previsto
» Recurso abrangente de proxy para lidar com exceções

PORT <GO> –
Simulação de operações
Analise como as características
e a estrutura de risco de sua carteira
mudam com base em suas operações
em potencial

FAÇA SIMULAÇÕES E VEJA O IMPACTO
EM SUA CARTEIRA
» Avalie possíveis operações ou edite as posições existentes
utilizando o recurso de simulação de operações
PORT <GO >– Aba Cenários
Aplique testes de estresse em
sua carteira e identifique
sensibilidades a fatores
selecionados de risco de mercado

ANÁLISE DE CENÁRIO
» Avalie sua carteira usando uma variedade de cenários
históricos de estresse, como o colapso financeiro global
de 2008 ou a crise do petróleo na Líbia em 2011

» Analise em tempo real o impacto de operações
hipotéticas em todo o conjunto analítico de ferramentas
para carteiras disponíveis em PORT <GO>

» Crie testes de estresse personalizados para
compreender melhor o risco de sua carteira
e validar as exposições atuais da carteira
ANÁLISE DE RISCO E CARTEIRA 08 // 09

PORT <GO> – Otimização
Aproveite os recursos de
otimização de carteiras
incorporados em PORT para
construir sua carteira ideal

DESCUBRA A CONSTRUÇÃO IDEAL PARA
SUA CARTEIRA
» Interaja com várias versões de operações hipotéticas
para construir uma fronteira eficiente de carteiras ideais
» Faça upload de seus retornos esperados por ativo ou
qualquer outro dado como informação para o Otimizador
» Aproveite o modelo de Análise de Custo de Transação

ANALISE O
DESEMPENHO
HISTÓRICO DE
SUA CARTEIRA
Com a solução de análise de carteira e risco de
Bloomberg, você pode analisar o desempenho histórico
de sua carteira de ações, renda fixa e multiativos em base
absoluta ou relativa a um benchmark. É possível identificar

as fontes de retorno excedente e absoluto de carteira por
classe de ativo, setor, região geográfica, classificação
personalizada e até mesmo com base no modelo de risco
multifatorial do Bloomberg.

do Bloomberg para incorporar o impacto do mercado
em seu teste
» Teste sua estratégia retroativamente para criar um modelo
de carteira e analisar seu desempenho histórico em
PORT <GO>

PORT <GO> – Desempenho
Confira o desempenho de sua
carteira ao longo do tempo em
base absoluta ou relativa ao
seu benchmark

ANALISE O DESEMPENHO DE CARTEIRA
» Use a aba Desempenho para examinar o desempenho
histórico acumulado de carteira em relação ao benchmark
» Altere facilmente o período de análise para manter o foco
em um subperíodo específico ou visualizar padrões de
desempenho de longo prazo

» Examine desvio padrão, beta, tracking error concretizado
e dezenas de outras medidas populares de risco/retorno
» Saiba quais são os motivadores históricos de risco
e desempenho

PORT <GO> –
Resultados do Otimizador
O Otimizador oferece sugestões
de operações para análise com
risco total ativo resultante ou
qualquer outra meta de otimização

IDENTIFIQUE AS NEGOCIAÇÕES PARA
ALCANÇAR SEUS OBJETIVOS
» Identifique facilmente o melhor conjunto de operações
que oferecerá a sua carteira as exposições desejadas

» Analise sua carteira hipotética que incorpora essas
operações impecavelmente em PORT <GO>
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CARREGANDO
ARQUIVOS XML
PORT <GO> –
Atribuição de desempenho
Entenda as fontes do desempenho
histórico de sua carteira com base
no setor e em apostas de ativos

ATRIBUIÇÃO DE DESEMPENHO
» Analise os resultados de desempenho de sua carteira
ativa examinando o efeito da alocação, o efeito da escolha
de ativos e o efeito cambial
» Distribua sua carteira por classe de ativo, setor, região
geográfica, duração, qualidade de crédito ou qualquer
outra classificação personalizada

A Bloomberg criou um roteiro que permite o carregamento
de arquivos .XML, padrão ANBIMA, disponibilizados pelo
custodiante e/ou administrador, para subir as posições de
sua carteira em nosso sistema. Após o mapeamento da
primeira carga via BBU<GO>, pode-se programar

facilmente os próximos carregamentos de forma
automática, facilitando o processo administrativo e
abrindo horizontes para análises objetivas e eficazes de
sua carteira em PORT.

» Calcule o impacto dos movimentos da curva de juros
e o efeito do spread sobre o desempenho histórico de
sua carteira de renda fixa em relação ao seu benchmark
» Aprofunde a análise para obter total transparência em
relação aos dados usados para calcular retornos, como
eventos de capital, juros acumulados e fluxos de caixa

PORT <GO> –
Atribuição com base em fatores
Analise as fontes do desempenho
histórico de sua carteira com base
nos modelos de risco multifatorial
do Bloomberg

ATRIBUIÇÃO DE DESEMPENHO COM BASE
EM FATORES
»E
 xplique o desempenho de carteira em termos
consistentes com sua abordagem de gestão de risco
ex-ante, aproveitando os modelos de risco multifatorial
do Bloomberg, totalmente integrados com a atribuição
de desempenho histórico

» O retorno do ativo é desconstruído entre a parcela
referente à exposição aos fatores do modelo de
risco — como setor, país, estilo, moeda, curva e
spread — e a parcela do efeito da seleção daquele ativo
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INTEGRE
PERFEITAMENTE
SUAS POSIÇÕES
PARA ANÁLISE

SOBRE O SERVIÇO
BLOOMBERG
PROFESSIONAL

FAÇA O UPLOAD SEGURO DE SEUS
INVESTIMENTOS EM CARTEIRAS PARA ANÁLISE
EM PORT<GO>
Integração e implementação
Faça upload dos dados de sua carteira de três formas
para integrar os ativos de carteiras ao serviço Bloomberg
Professional para uso em PORT<GO>.
» Insira manualmente ou arraste e cole sua carteira a
partir de um arquivo para a ferramenta Administração
de Carteira, PRTU <GO>
» Faça um upload manual único ou programe um upload
utilizando a ferramenta Upload Bloomberg, BBU <GO>
» Os dados de sua carteira podem ser pré-integrados
ao serviço Bloomberg Professional®, dando acesso a
análises, notícias e alertas de carteira, essenciais para
gerenciar seu negócio de modo tranquilo e eficiente na
ferramenta BBU <GO> via protocolo SFTP

A visão na época da fundação, em 1982, era criar uma
empresa de serviços de informação, notícias e mídia que
oferecesse aos profissionais de finanças e negócios
as ferramentas e os dados de que necessitavam em
uma plataforma única e abrangente. O sucesso da
Bloomberg se deve à contínua inovação dos nossos
produtos, à dedicação incomparável ao atendimento ao
cliente e à nossa adaptação única a um mercado em
constante mudança. O serviço Bloomberg Professional
é uma ferramenta poderosa e flexível para profissionais
do mercado financeiro – sejam quais forem suas
necessidades – em mercados à vista e de derivativos
tão diversos quanto ações, moedas, commodities, money
markets, ativos governamentais e municipais, hipotecas,
índices, seguros, e informações jurídicas. O serviço
Bloomberg Professional integra com perfeição o melhor
em dados, notícias e análises em tempo real.

Nossa equipe de especialistas de integração de carteiras
pode ajudá-lo a começar.

ABRA O CAMINHO PARA OBTER CONTROLE E
TRANSPARÊNCIA EM TODA A ORGANIZAÇÃO
Como uma extensão dos principais recursos de análise
de carteiras oferecidos no serviço Bloomberg Professional,
as análises de PORT<GO> podem ser utilizadas em
toda a sua organização para obter uma visão holística de
suas atividades globais de investimento. Seus principais
executivos, desde os gestores de risco até o diretor de
investimentos, podem obter entendimento e transparência
incomparáveis em relação aos investimentos da
organização, resultando em um nível inédito e completo de
confiança e proteção.

Além disso, os usuários do Bloomberg se beneficiam com
conteúdo multimídia sob demanda, amplos recursos de
negociação eletrônica e uma plataforma de comunicação
superior Estão entre nossos clientes influentes tomadores
de decisão nos mundos das finanças, negócios e
governos. Profissionais de negócios e do mercado
financeiro reconhecem o serviço Bloomberg Professional
como a ferramenta definitiva para alcançar suas metas,
por oferecer assistência e funcionalidade incomparáveis
em uma única plataforma, por um preço único.

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

Serviço de verdade, prestado por pessoas e quando você precisa.
Nossas equipes de atendimento são referência no setor, disponíveis
24 horas por dia, 7 dias por semana, em 160 países para ajudar você a tirar
total proveito dos dados e análises do serviço Bloomberg Professional.
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Para saber mais sobre o que a solução de análise de
carteira e risco da Bloomberg pode fazer por você, digite
BPRA <GO> no terminal ou envie um e-mail para nossa
equipe: portsolution@bloomberg.net.
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