COMUNICADO DE IMPRENSA

S&P Dow Jones Indices anuncia mudanças para os
U.S. Indices e atualizações da metodologia e
orientações de capitalização de mercado
NOVA YORK, 10 DE MARÇO, 2017: S&P Dow Jones Indices atualiza as orientações de capitalização
de mercado de os U.S. Indices. A contar de hoje, as novas orientações são:




S&P 500--US$ 6,1 bilhões ou mais (o intervalo anterior era de US$ 5,3 bilhões ou mais)
S&P MidCap 400--US$ 1,6 bilhões a US$ 6,8 bilhões (o intervalo anterior era de US$ 1,4 bilhões
até US$ 5,9 bilhões)
S&P SmallCap 600--US$ 450 milhões a US$ 2,1 bilhões (o intervalo anterior era de US$ 400
milhões até US$ 1,8 bilhões)

"Com base na nossa revisão da atividade do mercado –o S&P 500 registra uma alta de 5,5% desde o
começo do ano e de 19% durante os últimos 12 meses– o Comitê de Índices modificou as orientações
de capitalização de mercado para o S&P 500, o S&P MidCap 400 e o S&P SmallCap 600", afirma David
M. Blitzer, Diretor Executivo & Presidente do Comitê de Índices. "Estas cifras, que se referem ao valor de
mercado total e não ao valor ajustado às ações em circulação, são revisadas de vez em quando. A
alteração anterior ocorreu no verão de 2014".
Um histórico dos intervalos de capitalização de mercado desde 2007 está disponível no Apêndice B da
metodologia dos U.S. Indices . Por favor visite o nosso site www.spdji.com para mais informações.
A fim de garantir que cada índice represente de forma mais adequada seu intervalo de capitalização de
mercado, a S&P Dow Jones Indices realizará os seguintes ajustes aos índices, que entrarão em vigor
antes do início das negociações do dia 20 de março para coincidir com o rebalanceamento deste mês.
Três componentes do S&P 500 trocarão de posição com três componentes do S&P MidCap 400
e três componentes do S&P MidCap 400 trocarão de posição com três componentes do S&P
SmallCap 600. Todas as companhias que passam do S&P MidCap 400 para o S&P 500 têm
capitalizações de mercado totais superiores a US$ 10 bilhões. Todas as companhias que
passam do S&P 500 para o S&P MidCap 400 apresentam capitalizações de mercado totais
inferiores a US$ 3,4 bilhões. As alterações restantes têm o objetivo de fazer com que cada índice
seja mais representativo do seu intervalo de capitalização de mercado.
Os seguintes componentes do S&P MidCap 400: Advanced Micro Devices Inc. (NASD:AMD),
Raymond James Financial Inc. (NYSE:RJF) e Alexandria Real Estate Equities Inc. (NYSE:ARE)
substituirão no S&P 500 a Urban Outfitters Inc.(NASD:URBN), Frontier Communications Corp.
(NASD:FTR) e First Solar Inc. (NASD:FSLR), respectivamente. Do mesmo modo, Urban
Outfitters, Frontier Communications e First Solar substituirão a Advanced Micro Devices,
Raymond James Financial e Alexandria Real Estate Equities no S&P MidCap 400.
Os seguintes componentes do S&P SmallCap 600: Take-Two Interactive Software Inc.
(NASD:TTWO), Masimo Corp. (NASD:MASI) e Coherent Inc. (NASD:COHR) substituirão no S&P
MidCap 400 a Fossil Group Inc. (NASD:FOSL), Denbury Resources Inc. (NYSE:DNR) e Vista
Outdoor Inc. (NYSE:VSTO), respectivamente. Do mesmo modo, Fossil Group, Denbury

Resources e Vista Outdoor substituirão a Take-Two Interactive Software, Masimo e Coherent no
S&P SmallCap 600.
Advanced Micro Devices é uma empresa de semicondutores. Sediada em Sunnyvale, Califórnia, a
companhia será adicionada ao S&P 500, na subindústria de semicondutores do GICS (Padrão
Internacional de Classificação da Indústria).
Raymond James Financial se dedica à subscrição, distribuição, negociação e corretagem de títulos de
renda fixa e renda variável, além da venda de fundos mútuos e outros produtos de investimento.
Sediada em São Petersburgo, Florida, a companhia será adicionada ao S&P 500, na subindústria de
Bancos de investimento e Corretagem do GICS.
Alexandria Real Estate Equities, uma sociedade de investimento imobiliário (REIT), se dedica à
propriedade, operação, administração, desenvolvimento, aquisição e remodelação de imóveis para a
indústria de ciências da vida. Sediada em Pasadena, Califórnia, a empresa será adicionada ao S&P 500,
na subindústria de Sociedades de investimento imobiliário (REITs) proprietárias de edifícios de
escritórios do GICS.
Urban Outfitters se dedica ao comércio varejista e atacadista de produtos para consumo geral.
Sediada em Filadélfia, Pensilvânia, a companhia será adicionada ao S&P MidCap 400, na subindústria
de vestuário do GICS.
Frontier Communications fornece serviços de comunicação a clientes residenciais, empresas e
distribuidores. Sediada em Norwalk, Connecticut, a companhia será adicionada ao S&P MidCap 400,
na subindústria de Serviços integrados de telecomunicações do GICS.
First Solar proporciona soluções de energia solar. Sediada em Tempe, Arizona, a empresa será
adicionada ao S&P MidCap 400, na subindústria de semicondutores do GICS.
Two Interactive Software se dedica ao desenvolvimento, divulgação e comercialização de soluções de
entretenimento interativo. Sediada em Nova York, a empresa será adicionada ao S&P MidCap 400, na
subindústria de Software de entretenimento doméstico do GICS.
Masimo se dedica ao desenvolvimento, fabricação e comercialização de tecnologias de vigilância não
invasivas. Sediada em Irvine, Califórnia, a companhia será adicionada ao S&P MidCap 400, na
subindústria de Equipamentos de saúde do GICS.
Coherent fornece lasers e tecnologia baseada em lasers para diversas aplicações científicas,
comerciais e industriais. Sediada em Santa Clara, Califórnia, a empresa será adicionada ao S&P
MidCap 400, na subindústria de Equipamentos e instrumentos eletrônicos do GICS.
Fossil Group se dedica ao desenho, desenvolvimento, comercialização e distribuição de acessórios de
moda para consumidores. Sediada em Richardson, Texas, a companhia será adicionada ao S&P
SmallCap 600, na subindústria de Vestuário, Acessórios e Bens de luxo do GICS.
Denbury Resources é uma empresa independente de petróleo e gás natural. Sediada em Plano,
Texas, a companhia será adicionada ao S&P SmallCap 600, na subindústria de Exploração e
produção de petróleo e gás do GICS.
Vista Outdoor se dedica ao desenho, fabricação e comercialização de produtos de consumo para os
mercados de esportes ao ar livre e lazer. Sediada em Farmington, Utah, a companhia será adicionada
ao S&P SmallCap 600, na subindústria de Produtos de lazer do GICS.
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O seguinte é um resumo das alterações:
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S&P MIDCAP 400 – 20 de março, 2017
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S&P MIDCAP 400 – 20 de março, 2017 (continuação)
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S&P SMALLCAP 600 – 20 de março, 2017
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S&P Dow Jones Indices atualiza sua política sobre o prazo em que ofertas públicas ofertas públicas
iniciais (IPO) podem se tornar elegíveis para inclusão no S&P Composite 1500. A contar de hoje, as
ofertas públicas iniciais devem apresentar no mínimo doze meses de negociação numa bolsa de
valores elegível antes de serem consideradas para inclusão no índice. Anteriormente, o requisito
era de seis a doze meses de negociação. Os critérios de elegibilidade das IPO para o S&P Total
Market Index e o S&P Completion Index permanecem inalterados. O seguinte é um resumo da
alteração:
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Alteração
Tratamento das IPO. As
ofertas começarão após o
encerramento do mercado
na terça-feira anterior à
sexta-feira de cada mês de
rebalanceamento (março,
junho, setembro e dezembro)
e acabará depois do
encerramento do mercado
na terceira sexta-feira de um
mês de rebalanceamento.

Metodologia atual
As ofertas públicas iniciais
devem apresentar uma
negociação de seis a doze
meses antes de serem
consideradas para inclusão
em algum índice.

Metodologia nova
As ofertas públicas iniciais
devem apresentar uma
negociação mínima de doze
meses antes de serem
consideradas para inclusão em
algum índice.

Para mais informações sobre a S&P Dow Jones Indices, por favor visite www.spdji.com.
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SOBRE A S&P DOW JONES INDICES
A S&P Dow Jones Indices LLC, parte da S&P Global, é o maior centro global de conceitos, pesquisa e dados
®
com base em índices. Aqui nasceram icônicos indicadores do mercado como o S&P 500 e o Dow Jones
®
Industrial Average . Os investimentos de ativos em produtos baseados nos nossos índices são maiores do que
qualquer outro provedor no mundo. Com mais de 1 milhão de índices e mais de 120 anos de experiência na
criação de soluções inovadoras e transparentes, a S&P Dow Jones Indices define a maneira em que os
investidores avaliam os mercados e fazem negócios.
S&P Dow Jones Indices é uma subsidiária de S&P Global (NYSE: SPGI), que proporciona as informações
fundamentais que indivíduos, empresas e governos precisam para tomar decisões com confiança. Para mais
informações, visite o site www.spdji.com.
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