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INDX avança 0,65% em outubro 

Dados de outubro/17 

Número 128 – São Paulo 

 

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

finalizou o mês de outubro com alta de 0,65% em relação ao mês de setembro, atingindo 14.824 

pontos. No mês anterior, o índice também havia registrado avanço frente a agosto (4,64%), 

totalizando então 14.728 pontos. Para efeito de comparação, o índice IBrX 50, composto pelas 50 

ações mais negociadas na Bovespa, registrou variação negativa de 0,01% na passagem mensal e 

passou, assim, de 12.420 pontos para 12.419 pontos. O índice IBOVESPA, por sua vez, registrou 

variação ligeiramente positiva (0,02%) na passagem mensal e atingiu 74.308 pontos. 

 

 

No mercado financeiro mundial, houve expansão no movimento de todas as nove bolsas analisadas 

no mês de outubro. Os resultados positivos na passagem mensal foram de 8,1% para Nikkei 225 

(Japão); 3,1% para DAX (Alemanha); 3,2% para CAC 40 (França); 2,2% para S&P 500 (Estados 

INDX IBrX 50 Ibovespa

No mês (T/T-1) 0.65% -0.01% 0.02%

No ano 14.31% 15.16% 14.90%

Em um ano (T/T-12) 13.36% 14.25% 14.45%

Fonte: Bovespa.   Elaboração: Fiesp.  
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Unidos); 4,3% para Dow Jones (Estados Unidos); 3,5% para Nasdaq (Estados Unidos); 0,02% para 

IBOVESPA (Brasil); 1,6% para FTSE 100 Index (Reino Unido) e 7,1% para Merval (Argentina). 

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

apresentaram as maiores variações positivas foram:  

1) RAPT4 (2,89%): Setor de Autopeças  

2) CSNA3 (2,81%): Setor de Siderurgia e Metalurgia 

3) EVEN3 (2,16%): Setor de Construção Civil 

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

ações: 

1) NATU3 (-1,83%): Setor de Perfumaria e Higiene Pessoal 

2) HGTX3 (-1,93%): Setor de Vestuário 

3) GFSA3 (-3,06%): Setor de Construção Civil 

Anexo: gráficos e tabelas complementares 
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