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INDX volta a recuar em dezembro; Ibovespa e IBrX50 encerram sequência de alta 

 

Dados de dezembro/18 

Número 141 – São Paulo 

 

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

finalizou o mês de novembro com queda de 2,22% em relação a novembro, ao recuar de 15.438 

para 15.095 pontos. Em novembro, o índice havia avançado 2,80%. Para efeito de comparação, o 

índice IBrX 50 (composto pelas 50 ações mais negociadas na Bovespa) e o índice Ibovespa geral 

retraíram nesta leitura (-2,16% e -1,81%); atingindo 14.620 e 87.887 pontos, respectivamente. 

 

 

 

 

Período INDX IBrX 50 Ibovespa

No mês (T/T-1) -2,22% -2,16% -1,81%

No ano -4,68% 2,52% 3,50%

Em doze meses (T/T-12) 0,05% 14,53% 15,03%

Fonte: Bovespa. Elaboração: Fiesp.  

Evolução dos Fechamentos - Dezembro
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Em dezembro, todas as nove bolsas analisadas recuaram em suas pontuações. O destaque fica 

com a Nikkei (Japão), que teve queda de -10,5% no período, seguida de perto por Nasdaq (EUA), 

em -9,5%, e S&P 500 (EUA), em -9,2%. Também recuaram no período o Dow Jones (EUA), 

fechando em -8,7%; DAX (Alemanha), em -6,2%; CAC 40 (França), em -5,5%; Merval (Argentina), 

em -3,8%; FTSE 1000 (Reino Unido), em -3,6%; além do IBOVESPA, que teve a menor variação 

negativa de fechamento do período, em -1,8%. 

Na análise do INDX de outubro, considerando os preços dos ativos até o último dia do mês, as 

ações que apresentaram as maiores variações positivas foram:  

1) USIM5 (+5,1%): Setor siderúrgico 

2) GGBR4 (+4,1%): Setor siderúrgico 

3) TSCA3 (+24,7%): Mercado imobiliário 

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

ações: 

1) MNDL3 (-4,6%): Bens de consumo semiduráveis 

2) DTEX3 (-1,8%): Fabricação de madeiras e louças 

3) BRKM5 (-1,1%): Setor químico e petroquímico 

 

Anexo: gráficos e tabelas complementares 
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