Novas funcionalidades da Plataforma RoboTrader são apresentadas no
mês de outubro
Em constante modernização, ferramenta apresenta novidades que torna a plataforma ainda
mais completa e diferenciada
A Plataforma RoboTrader está em constante atualização, a equipe da BLK Sistemas Financeiros
acompanha o mercado e o trabalho de cada tipo de investidor diariamente para modernizar a
ferramenta sempre que houver necessidade, tornando-a ainda mais funcional e contemplando
as necessidades dos usuários. Por isso, apresenta novidades no mês de outubro que a tornam
ainda mais completa.
Em breve, a BLK disponibilizará a recém-criada estratégia Spread ETF, em que os algoritmos
têm como propósito permitir a realização de arbitragem entre o ETF e seu índice de referência,
aproveitando-se dos Spreads. Os fundos de índices, conhecidos como ETFs (Exchange Traded
Funds), são fundos espelhados em índices e suas cotas são negociadas na Bolsa da mesma
forma que as ações. Trata-se de uma operação de compra e venda de valores negociáveis,
realizada com o objetivo de ganhos financeiros sobre a diferença de preços existentes, para
um mesmo ativo, entre dois mercados.
A estratégia é executada em ETFs relacionados a índices, isto é, a variação dos seus valores
tende a ser diretamente proporcional à variação dos índices de referência. O algoritmo
trabalha na procura por oportunidades de arbitragem entre a cotação dos papéis do índice e a
do ETF, em que possíveis distorções podem ser aproveitadas e, consequentemente, arbitradas.
Outra novidade, esta já em operação, é a unificação do RTD, que inseriu o Automate na
Plataforma RoboTrader. O Automate foi desenvolvido pela BLK Sistemas Financeiros para que
investidores possam automatizar suas estratégias utilizando uma programação simples,
baseada na interface do Microsoft Excel.
Por meio desta unificação, foi possível integrar as funcionalidades operações do Automate à
Plataforma, em especial de MarketData, taxa de juros, Chave Lógica, rotinas de cálculos e
Setup. Além disso, também faz parte deste processo a Unificação do Controle de Licença do
RTD, que exclui a existência de licenças separadas.
“Temos uma equipe de profissionais altamente qualificados para garantir a constante
modernização e atualização dos nossos produtos e a criação de novos, sempre estando um
passo a frente do mercado e acima das expectativas dos nossos clientes”, ressalta Rogério
Paiva, sócio-diretor da BLK Sistemas Financeiros.
Sobre a BLK Sistemas Financeiros:
A BLK Sistemas Financeiros é a empresa líder no setor de algoritmos no Brasil, especializada
em electronic & algorithmic trading, com ênfase na criação e desenvolvimento de softwares e
algoritmos de alta frequência para o mercado de capitais e derivativos financeiros.

Nossa equipe de profissionais é altamente capacitada e possui muitos anos de experiência no
mercado financeiro, o que inclui profundo conhecimento da engenharia operacional nos
mercados de ações, futuros, renda fixa, commodities, seus derivativos e modelos de
precificação.
A sede da empresa está localizada no Centro de São Paulo, a poucos metros da
BM&FBOVESPA. Dispomos de modernas instalações, gerador de energia e acesso liberado 24
horas por dia, sete dias por semana, o que nos garante total segurança no desenvolvimento,
manutenção e funcionalidade de nossos sistemas e serviços oferecidos.
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