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Fonte da imagem: 
https://i.pinimg.com/originals/66/ec/b5/66ecb50150b6c74f308359562eacd6ab.jpg em 
20/06/2020 às 13h00
Bibliografia complementar: http://bondfunds.com/education/a-brief-history-of-bond-
investing/ em 20/06/2020 às 13h00
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BASICS

Bonds são, em essência, um título de renda
fixa que representa um empréstimo feito por
um investidor a um devedor (emissor de
dívida).

Em seu registro ficam definidos claramente os
detalhes da operação e seus pagamentos, tais
como: risco final do emissor, data de
vencimento (pagamento do principal) e os
termos dos pagamentos de juros (fixos ou
variáveis).

Este veículo financeiro é muito utilizado por
empresas e governos para financiar suas
operações, projetos específicos ou mesmo
necessidades gerais.

Bibliografia: https://www.investopedia.com/terms/b/bond.asp em 20/06/2020 às 16h30
Bibliografia complementar: https://www.investopedia.com/ask/answers/122414/what-
difference-between-debenture-and-bond.asp em 20/06/2020 às 16h30
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BASICS

Emissor

•Corporativo
•Governamental

Vencimento

•Data final
•Call; 

Convertible; 
Perpetual; Put; 
Sinking; outros

Cupom e 
Principal

•Juros 
periódicos

•Floater; 
Inflation; Step-
up; Zero-
coupon; outros

Bibliografia: Chapter 1 : The handbook of fixed income securities / Frank J. Fabozzi – 7th 
ed.
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BASICS

Mercados

•Primário
•Secundário

Riscos envolvidos

•Crédito
•Eventos
•Exchange-rate
•Inflação
•Legal
•Liquidez
•Mercado
•Reinvestimento
•Setor
•Timing
•Volatilidade
•Yield-curve

Bibliografia: Chapter 2 & 3 : The handbook of fixed income securities / Frank J. Fabozzi –
7th ed.
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MATHS

Determinar 
o FLUXO DE 

CAIXA

Determinar 
a TAXA DE 
RETORNO 
DESEJADA

Determinar 
o PREÇO

𝑷𝑽 = 𝒄
𝟏 −

𝟏
𝟏 + 𝒊 𝒏

𝒊
+

𝑴

(𝟏 + 𝒊)𝒏

Onde
c = pgto. cupom ($)
n = nº de períodos
i = tx. de juros periódica (dec.)
M = valor no vcto.

cupom = tx. desejada preço = 100

cupom < tx. desejada preço < 100

cupom > tx. desejada preço > 100

Razões para mudanças no preço
• Mudança da taxa de juros na economia (política econômica)
• Aproximação do vencimento do papel (time path)
• Mudança do spread sobre benchmark (risk free + risk premium)
• Mudança na qualidade de crédito do emissor (risco de crédito)
• Mudança no valor de opções embutidas (call, put etc.)

Bibliografia: Chapter 5 & 7 : The handbook of fixed income securities / Frank J. Fabozzi –
7th ed.
Bibliografia: Understanding the yield curve : Um breve estudo / Jadson Correa – 2020
Bibliografia complementar: Bond Markets Structures and Yield Calculations / Patrick J. 
Brown – 1998
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MATHS

3 medidas de yield 
muito utilizadas
•Current Yield
•Yield to Maturity (YTM)
•Yield to Call (YTC)

Cupons

K

Reinves/

YLD

preço = 100 cpn rate = current yld = YTM

preço < 100 cpn rate < current yld < YTM

preço > 100 cpn rate > current yld > YTM

Principais influências 
na forma da curva de 
yield

•Expectativas
•Prêmio de risco
•Viés de convexidade

Total 
return

cupons + 
reinvesti-
mentos

preço de 
venda

∑ valores 
anteriores

total 
return 

período

total 
return 

anualizado

Fonte da imagem: https://kfknowledgebank.kaplan.co.uk/images/default-
source/default-album/F9_Ch23_030.gif em 21/06/2020 às 14h00
Bibliografia: https://www.investopedia.com/terms/n/normalyieldcurve.asp em 
21/06/2020 às 15h30
Bibliografia: https://www.investopedia.com/terms/y/yieldtoworst.asp em 21/06/2020 
às 15h50
Bibliografia: Chapter 5, 7 & 8 : The handbook of fixed income securities / Frank J. Fabozzi 
– 7th ed.
Bibliografia: Understanding the yield curve : Um breve estudo / Jadson Correa – 2020
Bibliografia complementar: Bond Markets Structures and Yield Calculations / Patrick J. 
Brown – 1998
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MATHS

Valor do 
bond

Taxa de 
juros

• sensibilidade do px do bond a variações na tx
• variação % px do bond oscilando 100bps a txDURATION

𝑫𝒖𝒓𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 =
𝑽 − 𝑽

𝟐(𝑽𝟎)(∆𝒚)
Onde
∆𝒚 = variação de yield (dec.)
𝑽𝟎 = preço inicial
𝑽 = preço caso yld caia em ∆𝒚
𝑽 = preço caso yld suba em ∆𝒚

Duration
Modified 
duration

∆𝒚𝒍𝒅→ não alteram fluxo de caixa

Effective 
duration ∆𝒚𝒍𝒅 → alteram fluxo de caixa

𝑪𝒐𝒏𝒗𝒆𝒙𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 =
𝑽 + 𝑽 − 𝟐𝑽𝟎

𝟐𝑽𝟎(∆𝒚)𝟐

Onde
∆𝒚 = variação de yield (dec.)
𝑽𝟎 = preço inicial
𝑽 = preço caso yld caia em ∆𝒚
𝑽 = preço caso yld suba em ∆𝒚

𝑪𝒐𝒏𝒗𝒆𝒙𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝒂𝒋𝒖𝒔𝒕𝒂𝒅𝒂 = 𝑪𝒐𝒏𝒗𝒆𝒙𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 × (∆𝒚)𝟐× 𝟏𝟎𝟎

Bibliografia: Chapter 9 : The handbook of fixed income securities / Frank J. Fabozzi – 7th 
ed.
Bibliografia: Understanding the yield curve : Um breve estudo / Jadson Correa – 2020
Bibliografia complementar: Bond Markets Structures and Yield Calculations / Patrick J. 
Brown – 1998
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CASES

ESG 
Environmental, 

Social and 
Governance

Blue bond

C-19 bond

Social bond

Green bond

Bibliografia: https://www.infomoney.com.br/stock-pickers/esg-as-tres-letras-que-estao-
mudando-o-mercado-de-acoes/ em 22/06/2020 às 00h50
Bibliografia: https://www.investopedia.com/terms/g/green-bond.asp em 22/06/2020 às 
00h50
Bibliografia: https://www.morganstanley.com/ideas/blue-bonds-sustainable-investing-
next-wave em 22/06/2020 às 01h00
Bibliografia: https://www.worldbank.org/en/news/feature/2018/10/29/sovereign-blue-
bond-issuance-frequently-asked-questions# em 22/06/2020 às 01h30
Bibliografia: https://www.investopedia.com/covid-19-bond-market-worth-usd65-billion-
at-the-end-of-april-4845298 em 22/06/2020 às 01h50
Bibliografia: 2020 ESG in Credit : White Paper / Fitch Ratings – 2020
Bibliografia: Blue Bonds : The Next Wave os Sustainable Bonds / Morgan Stanley 
Institute for Sustainable Investing – 2019
Bibliografia complementar: Sustainable Finance and ESG : The 2020 Playbook / Refinitiv 
– 2020
Bibliografia complementar: The ESG Advantage : Exploring Links To Corporate Financial 
Performance / S&P Global Ratings – 08/04/2019
Bibliografia complementar: The S&P Global Market Intelligence 2019 ESG Survey / S&P 
Global Ratings – 2019
Bibliografia complementar: https://www.investopedia.com/government-stimulus-
efforts-to-fight-the-covid-19-crisis-4799723 em 22/06/2020 às 01h50
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Bibliografia: https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-03-24/what-are-green-
bonds-and-how-green-is-green-quicktake em 22/06/2020 às 02h00
Bibliografia: https://theconversation.com/pandemic-bonds-the-financial-cure-we-need-
for-covid-19-134503 em 22/06/2020 às 02h00
Bibliografia: https://valor.globo.com/financas/noticia/2020/06/19/moodys-ve-alta-de-
pelo-menos-tres-vezes-da-taxa-de-calote-na-al.ghtml em 22/06/2020 às 02h00
Bibliografia: https://twitter.com/elerianm/status/1274886526439022592 em 
22/06/2020 às 02h10
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