
FX e Depósitos

Análise pré-negociação

Execução de negociações

Renda fixa Commodities

Todas as cotações
Portal de fixings
First Word — notícias sobre FX da Bloomberg News

Calculadora FX a termo
Portal de informações FX
Arbitragem de taxa de juros de câmbio
Indicadores macro globais
Monitor de mercados
Notícias mais lidas
Categorias de notícias
Análise de spread — mais análise de regressão e correlação

Tesouro e money markets

Previsões de rendimento de títulos
Análise carry e rolldown
Busca de correlação
Spreads base de moeda cruzada
Financiamento em moeda cruzada/matriz de spread
Calendários econômicos — acompanhe divulgações de 
informações iminentes

Taxa de curto prazo Euro
Atividades do FOMC
Gráficos de pontos FOMC
Análise de curva a termo
Indicadores-macro de oscilação globais
Ajustes de taxa fallback IBOR
Calculadora de índices compostos
Taxas de swap de taxa de juros
Análise de spread LIBOR OIS
Política de taxa implícita do mercado
Soluções de taxa livre de risco
Criação de curva de swap
Padrões de curva de swap
Gerenciador de swaps
Probabilidade da taxa de juros mundial

Calculadora de arbitragem de commodity
Fundamentos de commodities
Mapas de commodity
Panorama de estratégias de commodity
Previsões de preço de commodity
Preços de commodities — valores justos

Catálogo de produtos de commodities
Preços spot de commodities
Menu de contratos
Busca de correlação
Previsões econômicas
Workbench econômico
Tabela de contrato futuro
Fluxos de comércio mundial de commodities
Preços globais de commodities
Status global de frota de navios
Opções mais ativas
Monitor de opção
Busca de ativos
Preço spot de petróleo
Taxas spot de cargueiros
Análise de spread
Superfície de volatilidade
Estatísticas econômicas mundiais

Configuração de conta de alocação
Busca por código de transação/nome de empresa
Pedido de habilitação FX — busque fornecedores de liquidez

Habilitação FX STP
Habilitação e privilégio FXGO

Electronic Trading Setup — adicione e 
acompanhe pedidos de habilitação

Registro de renda fixa

Registro de renda fixa — confirmação de negociação (voz)

Documentação de negociação de renda fixa

Todas as cotações
Gestão de execução de renda fixa
Gerenciador de swaps

Commodity Desk/Firm Search
Configuração e habilitação de commodity

Order Blotter

Lista de negociação de compra/venda
Boleta de compra — para moeda selecionada

Boleta de venda — para moeda selecionada

Resumo de negociação de swap de taxa de juros
Portal de negociação de swap de taxa de juros (IRS)

Solicitação de cotação de commodities
Monitor de atividade de negociação de 
commodities

Histórico de negociações de commodities
Registro de negociação de commodity

Gestor de lotes FXGO
Gestor de execução FXGO
Registro de simulação FXGO
Avaliação de opções FX/Commodity — mais calculadora 
e funcionalidade RFQ

Gestão de ordens buy-side FX
Gerenciador IB para negociação FX — realize negociações 

Confirmação de opções FXGO
Leilões de prazo único FXGO
Confirmação de negociação FXGO
Pedido de cotação

Gerenciador IB para negociação de câmbio — faça 
alterações e cancelamentos

Registro de negociação FXGO

Confirmação e liquidação FX — sistema de confirmação e 
liquidação

Habilitação e privilégio FXSS — entidades de liquidação

Instruções para liquidação

Consulte FXGO <GO> para o conjunto completo de soluções de FX da 
Bloomberg.

Consulte CMET <GO> para soluções de negociação eletrônica de commodities 
da Bloomberg.

Busca de correlação
Guia de países/regiões
Matriz de taxas de câmbio
Calendários econômicos — acompanhe divulgações de 
informações iminentes

Workbench econômico — analise e transforme dados

Previsões FX
Modelo de previsão de taxa de câmbio
Whisper — previsões econômicas de crowdsource

Classificação de moedas
Probabilidade da taxa de juros mundial

ALLQ <GO>
FIXI <GO>
FIRS FX <GO>
FRD <GO>
FXIP <GO>
FXFA <GO>
GMM <GO>
OTC <GO>
READ <GO>
NI <GO>
HS <GO>
BTMM <GO>

BYFC <GO>
CARY <GO>
CFND <GO>
XCCY <GO>
XCF <GO>
ECO <GO>

ESTR <GO>
FOMC <GO>
DOTS <GO>
FWCV <GO>
GMM <GO>
ISDA <GO>
EONC <GO>
IRSB <GO>
LOIS <GO>
MIPR <GO>
RFR <GO>
ICVS <GO>
SWDF <GO>
SWPM <GO>
WIRP <GO>

CARC <GO>
FDM <GO>
BMAP <GO>
CPLY <GO>
CPFC <GO>
CFVL <GO>
COMM <GO>
SPOT <GO>
CTM <GO>
CFND <GO>
ECFC <GO>
ECWB<GO>
CT <GO>
AHOY <GO>
GLCO <GO>
FLET <GO>
OMST <GO>
OMON<GO>
SECF <GO>
BOIL <GO>
SPOT FREIGHT <GO>
HS <GO>
OVDV<GO>
ECST<GO>

ALOC <GO>
FXFS <GO>
FXRE <GO>
FSTP <GO>
FXPV <GO>

RFE <GO>

BLOT <GO>

BLOT <GO>
DFIT <GO>

ALLQ <GO>
TSOX <GO>
SWPM <GO>

CCFS <GO>
CCPV <GO>

CCOB <GO>

BOLT <GO>
BXT <GO>
SXT <GO>
SWXT <GO>
BBTI <GO>

RFQC <GO>
CCQM <GO>

CCXM <GO>
CCTM <GO>

FXBM <GO>
FXEM <GO>
FXEL <GO>
OVML <GO>

FXOM <GO>
IBD <GO>
CNFO <GO>
STA <GO>
CNF <GO>
RFQ <GO>

IBD <GO>
 
FXTB <GO>

FXSS <GO> 
 
SSPV <GO>
SSI <GO>

CFND <GO>
COUN <GO>
FXC <GO>
ECO <GO> 

ECWB <GO>
FXFC <GO>
FXFM <GO>
WHIS <GO>
WCRS <GO>
WIRP <GO>

Inteligência de mercado Geração de ideias Análise de mercado e correlação de tendências 

Configuração de códigos de transação e fluxo de trabalho Configuração de códigos de transação e fluxo de trabalho

Configuração de negociação e staging

Configuração de código de transação e fluxo de trabalho (CMET)

Configuração de negociação e staging

Execução

Execução

Fluxos de trabalho pós-negociação

Pós-negociação

Confirmação e liquidação

Configuração subsidiária de negociação e staging

Execução

Pós-negociação

Confirmação e liquidação

Geração de ideias



As seguir, apresentamos as funções do  
Bloomberg Terminal® que constituem as 
ferramentas diárias mais importantes para 
as empresas — de análises pré-negociação 
à gestão de riscos. Carregue a função 
desejada. Então, pressione a tecla <Menu> 
no teclado Bloomberg para navegar pelas 
ferramentas relacionadas à função, ou a tecla 
<Help> para obter mais informações sobre as 
funcionalidades ou como a função pode ser 
utilizada.

FX/depósitos/renda/fixa commodities 

Conceitos básicos 
Bloomberg

Gestão de risco

Transição da LIBOR

Gestor de alertas
Bloomberg Hub
Bloomberg University — acesse recursos da Bloomberg
Biblioteca de modelos do Excel
Launchpad
Launchpad Aperfeiçoado - visão geral
Criação de relatórios — crie relatórios personalizados para 
dados e gráficos fundamentais

Planilha de ativos — acompanhe movimentos de mercado 
em tempo real

Estrutura de capital
Perfil da empresa
Distribuição de dívida
Calendário de eventos
Perfil de investidores
Resumo de propriedade
Propriedade do ativo

Inteligência automatizada sob demanda
Bloomberg Intelligence — pesquisas sobre setores, 
empresas, governos e temas especializados 

BloombergNEF — análises e insights sobre energia e transporte

Calendários econômicos — acompanhe divulgações de 
informações iminentes

First Word — notícias First Word da Bloomberg News

Portfólio de fluxo de fundos
Política de taxa implícita do mercado
Notícias mais lidas
Categorias de notícias
Notícias TOP
Mercados de títulos mundiais
Taxas de moedas mundiais
Futuros de índices de ações mundiais
Índices globais de ações
Probabilidade da taxa de juros mundial

MARS: Hedge Accounting
Sistema de risco multi ativos — valorização, gestão de 
colateral e análise de cenário

Sistema de risco multi ativos - visão geral
Análise de portfólio e risco
Gerenciador de swaps

Ajustes de taxa fallback IBOR
Swaps indexados overnight
Soluções de taxa livre de risco
Taxa overnight de financiamento garantida
Taxa de curto prazo euro

Gerenciador de negociação FX — envie transações para 
várias mesas e receba cotações concorrentes

Resumo de negociação de swap de taxa de juros
Portal de negociação de swap de taxa de juros (IRS)

Sistema de risco multi ativos — valorização, gestão de 
colateral e análise de cenário

Administração de portfólio

Guia de países/regiões
Perfil de rating de crédito
Risco de default — pesquise a saúde de crédito de uma 
empresa

Monitor de risco de default
Monitor de condições financeiras — monitore 
condições financeiras por país

Gerenciador de negociação FX — envie transações para 
várias mesas e receba cotações concorrentes

Pesquisa de chats do IB — pesquise seu histórico de 
mensagens instantâneas

Instant Bloomberg — utilize mensagens instantâneas

Mensagem — acesse seu e-mail

Mensagem: Busca — realize buscas em suas mensagens

Perfil — acesse informações biográficas e de contato

Busca de perfil — busque por contatos e usuários Bloomberg

Contatos — acesse sua lista de contatos
Gráfico de barra — monitore movimentos de preço

Gráfico de vela — analise ativos em um gráfico de vela 

Página inicial de gráficos
Mapas de commodities — acompanhe ativos e  
infraestruturas de energia globais

Insights geográficos
Curvas de gráfico — monitore condições de taxa de juros

Tabela de preços históricos
Gráfico de preço intraday
Gráfico de sazonalidade — acompanhe padrões 
sazonais de commodities

Calculadora de índices compostos
Taxas de swap de taxa de juros
Análise de spread LIBOR OIS
Monitor de mercados

Criação de curva de swap
Padrões de curva de swap
Gerenciador de swaps

ALRT <GO>
BHUB <GO>
BU SEMR <GO>
XLTP <GO>
BLP <GO>
NLPD <GO>
RWR <GO> 

W <GO>

CAST <GO>
CP <GO>
DDIS <GO>
EVTS <GO>
IP <GO>
OWN IR <GO>
HDS <GO>

AID <GO>
BI <GO> 

BNEF <GO>
ECO <GO>

FIRS <GO>
FOFP <GO>
MIPR <GO>
READ <GO>
NI <GO>
TOP <GO>
WB <GO>
WCR <GO>
WEIF <GO>
WEI <GO>
WIRP <GO>

HEFF <GO>
MARS <GO> 

RISK <GO>
PORT <GO>
SWPM <GO>

ISDA <GO>
OIS <GO>
RFR <GO>
SOFR <GO>
ESTR <GO>

IBD <GO> 

SWXT <GO>
BBTI <GO>

MARS <GO> 

PRTU <GO>

COUN <GO>
CRPR <GO>
DRSK <GO>

DRAM <GO>
FCON <GO>

IBD <GO> 

IBSR <GO>

IB <GO>
MSG <GO>
MSGS <GO>
BIO <GO> 
PEOP <GO>
SPDL <GO>

GPO <GO>
GPC <GO>
CHAR <GO>
BMAP <GO> 

MAPS <GO>
GC <GO>
HP <GO>
GIP <GO>
SEAG <GO>

EONC <GO> 
IRSB <GO>
LOIS <GO>
OTC <GO>

ICVS <GO>
SWDF <GO>
SWPM <GO>

Ferramentas principais

Relações com os investidores

Notícias, análises e dados-chave

Risco e avaliações de mercado

Recursos de informações Negociação eletrônica

Gestão de risco

Risco de contraparte

Comunidade e comunicação

Padrões e tendências de mercado

Monitores de benchmark

Analise exposições relativas a novos benchmarks

V
isão

 g
e

ral
C

o
rp

o
raçõ

es
Uma oferta Bloomberg Professional Services

Principais 
funcionalidades  
para corporações
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