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INDX – ANÁLISE MENSAL 

INDX cai 4,91% em maio 

Dados de Maio/16 

Número 110– São Paulo 

 

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

finalizou o mês de maio com recuo de 4,91 %, em relação a abril, atingindo 11.712 pontos. O índice 

havia subido 0,73% no mês anterior, totalizando 12.317 pontos. Para efeito de comparação, o Índice 

IBrX 50, composto pelas 50 ações mais negociadas na Bovespa, terminou o mês de maio com 

8.153 pontos, registrando queda de 10,18% frente ao resultado de abril, ao passo que o Ibovespa 

atingiu 48.472 pontos, exibindo retração de 10,09%, na mesma base comparativa. 

 

 

No mercado financeiro mundial, verificou-se um movimento de queda em três das bolsas analisadas 

no mês. Os principais resultados na passagem de Abril para Maio foram: Ibovespa – Brasil (-10,1 

%); Merval – Argentina (-7,6%); FSTE – Reino Unido (-0,2%); Dow Jones – Estados Unidos (0,1%); 

S&P – Estados Unidos (1,5%); CAC - França (1,7%); DAX – Alemanha (2,2%); Nikkei – Japão 

(3,4%) e Nasdaq – Estados Unidos (3,6%). 

INDX IBrX 50 Ibovespa

No mês (T/T-1) -4.91% -10.18% -10.09%

No ano -7.52% 10.82% 11.82%

Em um ano (T/T-12) -10.62% -9.17% -8.13%

Fonte: Bovespa.   Elaboração: Fiesp.  

Evolução dos Fechamentos - Maio
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Na análise do INDX de Maio, considerando os preços dos ativos até o dia 31, as ações que 

apresentaram as maiores variações positivas foram:  

1) MNDL3 (19,2%): atuando no setor de Vestuário e Calçados; 

2) MDIA3 (14,8%): setor de Alimentos; 

1) SUZB5 (11,7%): setor de Papel e Celulose. 

As ações da Mundial S/A (MNDL3) subiram no mês de maio, porém não foram encontradas 

evidencias para a variação no período. A alta nas ações da Moinho Dias Branco S/A (MDIA3), 

ocorreu após divulgação de seu balanço, com alta de 11,7% em suas receitas líquidas. Já as ações 

da Suzano Papel e Celulose S/A (SUZB5) acompanhou o movimento de alta do dólar, tendo em 

vista o aumento de sua receita, como consequência da maior parte de sua produção ser destinada 

a exportação. 

Por outro lado, as maiores variações negativas no mês foram registradas pelas seguintes ações: 

1) CSNA3 (-50,2%): setor de setor de Mineração e Siderurgia; 

2) GOAU4 (-33,7%): setor de Metalurgia;  

3) USIM5 (-33,2%): setor de Siderurgia. 

As principais perdas do mês ocorreram nas ações da Companhia Siderúrgica Nacional - CSN 

(CSNA3), ainda sofrendo o impacto do prejuízo do último trimestre de 2015 e da redução da 

produção, devido a paralização de seu alto-forno de Volta Redonda. O recuo nas ações da 

Metalúrgica Gerdau S/A (GOAU4) ocorreu após indiciamento pela Policia Federal do diretor-

presidente do grupo. Já as ações da Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais - Usiminas S/A 

(USIM5) foi fortemente impactada após anuncio de que a companhia poderia ser dividida entre os 

acionistas controladores Nippon Steel e Ternium. 
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Anexo: Gráficos e tabelas complementares

 

 


