BM&FBOVESPA E S&P DOW JONES INDICES
ASSINAM ACORDO PARA A CRIAÇÃO DE ÍNDICES
Acordo prevê lançamento de Famílias de Índices sob a bandeira conjunta S&P e BM&FBOVESPA
SÃO PAULO E NOVA YORK, 12/05/2015 – A BM&FBOVESPA, a maior bolsa de ações e derivativos da
América Latina, e a S&P Dow Jones Indices (S&P DJI), uma das maiores provedoras de índices do
mercado financeiro em todo o mundo, anunciaram hoje a assinatura de um acordo estratégico para
criação e lançamento, sob bandeira conjunta, de novos índices brasileiros de ações. A assinatura do
acordo foi celebrada esta manhã, na BM&FBOVESPA, durante toque de campainha simbólico de
abertura do pregão.
A data de hoje marca também o lançamento da família S&P/BOVESPA de índices smart-beta, a série
inaugural de índices desenvolvidos e lançados como resultado desse acordo. Os cinco índices – Índice
S&P/BOVESPA Baixa Volatilidade, Índice S&P/BOVESPA Ponderado pelo Risco, Índice
S&P/BOVESPA Qualidade, Índice S&P/BOVESPA Momento e Índice S&P/BOVESPA Valor
Aprimorado – medem o desempenho das ações no mercado brasileiro com base na exposição que
oferecem aos respectivos fatores de risco. Trata-se do primeiro conjunto de índices smart-beta lançado
no Brasil. Os participantes de mercado poderão usar esses índices, bem como suas respectivas
combinações, de vários modos, conforme seus objetivos de investimento.
“À medida que os mercados de capitais brasileiros se desenvolvem, a BM&FBOVESPA continua a
desempenhar um papel essencial tanto para os investidores locais, como para os estrangeiros,” diz
Alex Matturri, CEO da S&P Dow Jones Indices. “Com este acordo, a S&P Dow Jones Indices expande
sua missão de trazer aos mercados as melhores soluções, pesquisas, ideias e análises baseadas em
índices. Ao lançar esta família de índices smart-beta no Brasil, visamos atender às sempre renovadas
necessidades de investidores do mundo todo por referências com inclinação para certo s estilos,
setores e fatores.”
Segundo Edemir Pinto, Diretor Presidente da BM&FBOVESPA, “o acordo entre a Bolsa brasileira e a
S&P DJI é um passo muito importante para aumentar a sofisticação do mercado financeiro brasileiro
por meio de novas oportunidades de investimento baseadas em índices, além de melhor informar os
investidores sobre os méritos dos mercados de capitais brasileiros. A associação da nossa marca à da
S&P DJI em novos índices de bandeira conjunta irá reforçar a posição da BM&FBOVESPA no e xterior
por meio da distribuição global dos índices da S&P DJI.”
Os novos Índices S&P/BOVESPA Smart-Beta são:


Índice S&P/BOVESPA Baixa Volatilidade – acompanha o desempenho do quintil superior das
ações do mercado acionário brasileiro (selecionadas com base no Índice S&P Brazil BMI (Broad
Market Index)) com menor volatilidade medida pelo desvio padrão;



Índice S&P/BOVESPA Ponderado pelo Risco – mede o desempenho do mercado acionário
brasileiro, sendo as ações ponderadas pelo inverso de sua volatilidade. Oferece exposição ao
fator baixa volatilidade usando uma abordagem de inclinação (tilt approach);
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Índice S&P/BOVESPA Qualidade – mede o desempenho do quintil superior das ações de alta
qualidade do mercado acionário brasileiro, selecionadas conforme critérios de pontuação para
o conceito qualidade global. Essa pontuação é baseada nos fatores retorno sobre o patrimônio
líquido, taxa de acumulação e alavancagem financeira;



Índice S&P/BOVESPA Momento – mede o desempenho do quintil superior das ações do
mercado acionário brasileiro que apresentem persistência em termos de desempenho relativo,
medido pelo critério de momento de preço ajustado pelo risco (risk-adjusted price momentum);



Índice S&P/BOVESPA Valor Aprimorado – mede o desempenho do quintil superior das ações do
mercado acionário brasileiro que apresentem valorizações atrativas, com base em critérios de
“pontuação de valor” calculados a partir de três medidas fundamentais: valor contábil/preço;
lucro/preço e valor de venda/preço.

Sobre a S&P Dow Jones Indices
S&P Dow Jones Indices LLC, parte da McGraw Hill Financial, é o maior recurso do mundo para índices
baseados em conceitos, dados e pesquisas. Proprietário de indicadores icônicos do mercado financeiro,
como o S&P 500® e o Dow Jones Industrial Average®, S&P Dow Jones Indices LLC tem mais de 115 anos de
experiência construindo soluções inovadoras e transparentes que atendam as necessidades dos
investidores. Mais ativos são investidos em produtos baseados em nossos índices do que qualquer outro
provedor no mundo. Com mais de 1.000.000 de índices que cobrem uma ampla gama de classes de ativos
em todo o mundo, a S&P Dow Jones Indices LLC define a forma como os investidores medem e negociam os
mercados. Para saber mais sobre a nossa empresa, visite www.spdji.com.
S&P ® é uma marca registrada da Standard & Poor Financial Services LLC ("S & P"), uma parte da McGraw
Hill Financial. Dow Jones® é uma marca registrada da Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones").
Estas marcas foram licenciados para S&P Dow Jones Indices LLC. Não é possível investir diretamente em um
índice. S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones, S & P e suas respectivas afiliadas (coletivamente "S&P Dow
Jones Indices") não patrocina, endossa, vender ou promover qualquer fundo de investimento ou outro veículo
de investimento que é oferecido por terceiros e que busca proporcionar um retorno de investimento com base
no desempenho de qualquer índice. Este documento não constitui uma oferta de serviços nas jurisdições em
que a S&P Dow Jones Indices não tem as licenças necessárias. S & P Dow Jones Indices recebe uma
compensação em conexão com seus índices de licenciamento a terceiros.
Sobre a BM&FBOVESPA
BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros foi criada em 2008 com a integração entre a
Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) e a Bolsa de São Paulo (Bovespa). Juntas, as companhias formam
uma das maiores do mundo em termos de valor de mercado. A BM&FBOVESPA oferece negociação em
ações, opções e mercados a termo, e índices, taxas de juro, câmbio, commodities agrícolas e de energia
sobre os futuros, opções, e os mercados de swap, bem como outras operações no mercado à vista em ouro,
dólares e títulos públicos federais. A fim de proporcionar aos investidores serviços eficientes e seguros, a
BM&FBOVESPA utiliza o estado da arte em tecnologia. Com seu modelo de negócio totalmente integrado, a
BM&FBOVESPA oferece não só um ambiente de negociação sofisticado, mas também os serviços de
registro, compensação, liquidação, gerenciamento de risco e de depositária central. A BM&FBOVESPA
também atua como contraparte central para todas as operações realizadas em seus mercados: ações,
derivativos, títulos e câmbio. Mais informações, visite www.bmfbovespa.com.br
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