
Otimize seu processo de seleção de investimentos. Gere insights 
convincentes e acesse recursos de pesquisa que lhe permitirão 
economizar tempo com o aplicativo Refinitiv® Stock Reports Plus. 
Combinamos nossa pesquisa independente, as classificações e os 
dados de mercado de empresas de 50 mercados globais. Coloca-
mos os dados atuais em um contexto histórico para uma previsão 
mais precisa do rendimento dos títulos.

As classificações das ações são proporcionadas em uma escala 
de 1 a 10, com um claro detalhamento dos dados e cálculos que 
compõem as classificações. Nossas classificações se baseiam em 
seis componentes: avaliações quantitativas de tendências chave 
sobre os lucros, as variáveis fundamentais, a valorização relativa, o 
risco, o impulso dos preços e as operações com uso de informação 
privilegiada. 

O Stock Reports Plus oferece uma análise melhorada dos preços 
dos valores, a valoração e as métricas das variáveis fundamentais 
em relação com o rendimento real do mercado. Um sistema auto-
matizado de geração de texto proporciona informação destacada 
sobre ações e setores específicos. 

Dados e análises essenciais para tomar decisões 
financeiras mais precisas
O Stock Reports Plus oferece uma grande quantidade de relató-
rios detalhados que ajudam na tomada de decisões de investimento.

Os relatórios podem ser visualizados em formato HTML, ser 
impressos em formato PDF ou ser exportados para o Microsoft® 
Excel® para uma maior análise dos dados.

• O Stock Analysis mostra uma fotografia completa do rendimen-
to e das perspectivas de uma empresa e inclui versões de 10 
e 5 páginas dos relatórios do Refinitiv Stock Reports Plus com 
classificações e os elementos de dados de apoio.

• A Geração de insights revela potenciais candidatos através de 
uma ampla pesquisa do mercado, em geral utilizando classifica-
ções de ações ou métricas financeiras comuns.

• A metodologia quantitativa permite a tomada de decisões de 
investimento e a pesquisa, totalmente impulsionada pelos 
dados de mercado da Refinitiv, incluídos os preços da Datas-
tream®, I/B/E/S®: Earnings and Estimates, Worldscope® Funda-
mentals, dados de propriedade e informação privilegiada dos 
Estados Unidos.

O aplicativo Stock Reports Plus está disponível no Refinitiv 
Workspace. 

Pesquisa e classificações independentes a partir de um produto sofisticado impul-
sionado totalmente pelos dados do mercado.

Os relatórios detalhados destacam a informação essencial para respaldar as decisões 
e estratégias de investimento.

REFINITIV STOCK REPORTS PLUS
A fonte integral de análise sobre a bolsa e o mercado que respalda as decisões e 
estratégias de investimento e a geração de insights.
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Visite refinitiv.com

 @Refinitiv  Refinitiv

A Refinitiv é um dos maiores fornecedores de dados e infraestrutura de mercados financeiros do mundo, que presta serviço a mais de 40.000 instituições em aproximadamente 
190 países. Proporciona informação e dados líderes, plataformas de negociação e plataformas tecnológicas e de dados abertos que conectam a uma próspera comunidade de 
mercados financeiros globais, impulsionando o rendimento na negociação, o investimento, o Wealth Management, a observância das normas, a gestão de dados de mercado, o 
risco empresarial e o combate aos crimes financeiros.

Refinitiv Stock Reports Plus

Benefícios chave
• Nossa cobertura global abrange mais de 40.300 empresas em 

50 mercados, com mais de:
 – 23.000 empresas na Ásia-Pacífico
 – 8.000 empresas na Europa 
 – 7.000 empresas na América do Norte 
 – 600 empresas na América do Sul
 – 1.000 empresas no Oriente Médio
 – 800 empresas na África 

• Utilize o Refinitiv Stock Ratings para obter um resumo impor-
tante ou uma análise detalhada, com base em um sistema de 
classificações claramente definido que permite múltiplos níveis 
de avaliação.

• Compare as métricas essenciais de uma empresa com as de 
seus 10 pares mais próximos.

• Identifique rapidamente os dados mais destacados com as 
ações e os aspectos mais destacados do setor, com base em 
nosso sistema de geração de texto automatizado personalizado.

• Imprima em formato PDF ou exporte facilmente os elementos 
de dados-chave para o Microsoft Excel e personalize os dados 
para satisfazer suas necessidades.

• Confie nos dados com atualizações diárias e cálculos semanais 
das classificações das ações..

• Selecione sugestões de relatórios e elementos do glossário 
que definem claramente os critérios e os campos do relatório.
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Pontuação e detalhe em termos de componente para seis indicadores 
independentes do rendimento de um valor.

Gere insights de investimento precisos baseados nas recentes mudanças 
positivas/negativas e nas melhores/piores classificações de ações.


