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INDX avança ligeiramente em março 

 

Dados de março/18 

Número 132 – São Paulo 

 

O Índice do Setor Industrial (INDX), composto pelas ações mais representativas do segmento, 

finalizou o mês de março praticamente estável em relação a fevereiro, ao passar de 15.844 para 

15.968 pontos - uma variação de 0,78%. Em fevereiro, o índice também havia avançado apenas 

ligeiramente (0,05%). Para efeito de comparação, o índice IBrX 50 (composto pelas 50 ações mais 

negociadas na Bovespa) e o índice IBOVESPA geral também registraram uma alta moderada nesta 

(0,06% e 0,01%) e na última leitura (0,43% e 0,52%). Assim, cada índice atingiu 14.330 e 85.366 

pontos, respectivamente. 

 

 

No mercado financeiro mundial, todas as bolsas analisadas exibiram retração na pontuação pelo 

segundo mês consecutivo, tendo a única exceção a Ibovespa, com estabilidade (0,0%). Os 

resultados negativos na passagem mensal foram de -5,7% para Merval (Argentina), -4,1% para a 

INDX IBrX 50 Ibovespa

No mês (T/T-1) 0,78% 0,06% 0,01%

No ano 5,83% 12,26% 11,73%

Em um ano (T/T-12) 25,81% 32,09% 31,36%

Fonte: Bovespa.   Elaboração: Fiesp.  

Evolução dos Fechamentos - Março
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Nikkei (Japão), -3,7% para para Dow Jones (Estados Unidos), -2,9% para a CAC 40 (França) e para 

a Nasdaq (Estados Unidos), -2,7% para Dax (Alemanha) e S&P 500 (Estados Unidos) e -2,4% para 

FTSE 1000 (Reino Unido). 

 

Na análise do INDX de março, considerando os preços dos ativos até o dia 29 do mês referente, as 

ações que apresentaram as maiores variações positivas foram:  

1) SUZB5 (58,6%): Papel e celulose 

2) FIBR3 (17,4%): Papel e celulose 

3) DTEX3 (11,8%): Construção 

Em contrapartida, as maiores variações negativas no mês foram registradas pelas seguintes 

ações: 

1) GFSA3 (-40,4%): Construção 

2) BRFS3 (-36,9%): Alimentos 

3) TCSA3 (-25,1%): Construção 

 

Anexo: gráficos e tabelas complementares 
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