BLK Sistemas Financeiros lança algoritmos para o segmento
BM&F
Empresa líder no setor de algoritmos financeiros no Brasil amplia seus negócios e
desenvolve software de algoritmos direcionados ao segmento BM&F
A BLK Sistemas Financeiros, especializada em sistemas de engenharia financeira, com
ênfase na criação e desenvolvimento de softwares, sendo hoje referência em
algoritmos de alta frequência para o mercado de capitais e derivativos financeiros,
lança o seu mais novo produto, os algoritmos direcionados para ativos do segmento
BM&F.
“Temos como desafio antecipar às necessidades do mercado. Hoje a mesa de
operações BM&F tem uma grande representação no mercado financeiro, percebendo
esse potencial criamos um produto específico para esse nicho. No campo de
algoritmos financeiros a BLK saí na frente, explorando o grande potencial do mercado
brasileiro, pois hoje no Brasil apenas 8% das negociações na Bolsa são feitas através de
algoritmos, enquanto nos EUA 80% das operações são feitas dessa forma.”, afirma
Rogério Paiva, sócio diretor da empresa.
Desenvolvido com alta tecnologia, o novo produto traz algoritmos pré customizados
com alta capacidade de efetuar as negociações no segmento BM&F, possibilitando
baixa latência, precisão e alto poder de execução de ordens.
Além disso, o sistema dispõe das seguintes funcionalidades: Trocas de Spread
(duration, forward, arbitragem de rolagem, spread diferencial nominal, spread
financeiro, ratio spread, spread 3 e 4 pontas, importação de estratégias via Excel,
arbitragem de contratos Futuros com mini contratos, entre outros). Como também
ordens Participativas (Basket, Best Offer, Ghost, Best Offer / Ghost, TWAP, VWAP,
Participativas, entre outras). Entre outras estratégias.
Segurança: Para dar mais segurança nas suas operações, o sistema disponibiliza a
ferramenta Controle de Algoritmos, na qual todas as estratégias são monitoradas
através de telas de controle capazes de reunir as informações mais importantes, em
uma só tela, para uma tomada de decisão rápida e eficiente.
GateWay FIX: Para completar, o sistema utiliza o GateWay Fix, que gerencia as ordens
administradas, permitindo a conexão nacional e internacional entre corretora (sellside) e seus clientes (buy-side). Esse gerenciamento proporciona o aumento
significativo na capacidade de inserir e gerenciar os algoritmos, dando retorno em
tempo real de todos os negócios realizados para o buy-side.

Utilize toda a segurança, precisão e agilidade da Plataforma RoboTrader, agora
também para operações no segmento BM&F.
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