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INDX recua em março 

Dados de Março/17 

Número 120 – São Paulo 

 

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

finalizou o mês de março com recuo de 2,47% em relação a fevereiro, atingindo 12,691 pontos. O 

índice desacelerou em relação ao mês anterior, quando o crescimento fora de 0,34%, totalizando 

13,012 pontos. Para efeito de comparação, o Índice IBrX 50, composto pelas 50 ações mais 

negociadas na Bovespa, registrou queda de 2,17%, com 10.849 pontos, frente aos 11.090 pontos 

do mês de fevereiro, quando havia registrado crescimento de 2,84%. 

 

 

No mercado financeiro mundial, verificou-se um movimento de alta em seis das oito bolsas 

analisadas no mês. Os principais resultados na passagem do ano foram: Merval Index - Argentina 

(6,0%); CAC 40 – França (3,9%); DAX – Alemanha (3,3%); Nasdaq Comb Composite IX (CCMP) – 

INDX IBrX 50 Ibovespa

No mês (T/T-1) -2.47% -2.17% -2.52%

No ano 1.05% 8.89% 7.90%

Em um ano (T/T-12) 3.79% 28.18% 29.82%

Fonte: Bovespa.   Elaboração: Fiesp.  

Evolução dos Fechamentos - Março
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Estados Unidos (1,5%); FTSE 100 Index – Reino Unido (1,2%); S&P 500 – Estados Unidos (0,0%); 

Dow Jones – Estados Unidos (-0,7%); Nikkei 225 – Japão (-1,1%) e IBOVESPA – Brasil ( -2,52%). 

Na análise do INDX de março, considerando os preços dos ativos até o dia 31, as ações que 

apresentaram as maiores variações positivas foram:  

1) CRPG5 (16,57%): Setor de Pigmentos 

2) MYPK3 (16,41%): Setor Industrial 

3) GRND3 (15,95%): Setor de Calçados  

No mês de março, a Cristal Pigmentos do Brasil SA CRPG5 (16,57%) teve a maior variação positiva 

das ações. Com sua matriz vendida recentemente para americana Tronox, seus resultados 

recentemente divulgados superaram as expectativas, em função principalmente do aumento do 

TIO2 nos mercados internacionais. O Grupo Iochpe Maxion MYPK3 (16,41%), foi a que apresentou 

a segunda maior variação e as perspectivas para os preços permanecem em alta no médio prazo, 

além de não se encontraram próximas nem da zona de pressão compradora e vendedora. A 

Grendene GRND3 (15,95%) com a empresa apresentando crescimento em seu lucro líquido na 

ordem de 1,4 bilhões em função do seu bom desemprenho financeiro 

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

1) CSNA3 (-23,82%): Setor de Metal 

2) HBOR3 (-21,86%): Setor Imobiliário e Construção 

3) TCSA3 (-16,66%): Setor Imobiliário  

Na esteira da queda do preço internacional do minério de ferro, quase todas empresas do setor 

tiveram suas ações desvalorizadas no mês de março. Uma das principais causas do declínio do 

nível de preços se deve a fraca demanda chinesa, principal mercado para a commodity brasileira. 

Entre as empresas que tiveram acentuada queda nas cotações, a CSNA3 foi a principal, chegando 

a 23,82% de desvalorização. O setor imobiliário, por sua vez, apresentou uma mesma trajetória 

declinante após a divulgação das principais imobiliárias do país. A Helbro (HBOR3) teve os preços 

das suas ações reduzido em 21,86% após reportar o resultado de 2016 com prejuízo de R$ 103,21 

milhões, revertendo o lucro obtido em 2015. Suas receitas anuais foram reduzidas em 31,0% em 

2016, totalizando R$ 901,9 milhões. Neste mesmo sentido, a Tecnisa (TCSA3) registrou um prejuízo 

de R$ 448,98 milhões em 2016, ao mesmo tempo em que anunciou um aumento de capital entre 

R$ 74 milhões e R$ 150 milhões via emissão de ações ordinárias. As ações da empresa tiveram 

recomendações rebaixadas pelo Bradesco BBI 
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Anexo: Gráficos e tabelas complementares 
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