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S&P Dow Jones Indices lança benchmark que
representa mercado de títulos verdes
O índice S&P Green Bond Select acompanha o segmento mais líquido e
negociável deste mercado.
NOVA YORK, 21 DE MARÇO, 2017: A S&P Dow Jones Indices (S&P DJI), principal provedor global de
ideias, informações e pesquisa com base em índices, anunciou o lançamento do S&P Green Bond
Select Index, que representa o segmento mais líquido e negociável dos títulos verdes emitidos em nível
global. O índice foi licenciado para uso da VanEck, em um fundo negociado em bolsa (ETF).
Mediante a ponderação por valor de mercado do S&P Green Bond Index, o S&P Green Bond Select
Index procura medir o desempenho de títulos de dívida denominados verdes, que são utilizados para
financiar projetos ecologicamente responsáveis. Somente aqueles títulos que cumprirem um conjunto de
requisitos, tais como receber a denominação de "verdes" pela entidade Climate Bonds Initiative (CBI),
apresentar uma classificação de dívida que seja coerente com sua qualidade creditícia e ter um valor
nominal mínimo, são elegíveis para serem incluídos no índice.
"Continuamos a observar uma forte demanda por oportunidades de investimento que considerem fatores
ambientais, sociais e de governança corporativa (ESG)", indicou Reid Steadman, diretor adjunto de
Product Management da S&P Dow Jones Indices. "O S&P Green Bond Select Index é um benchmark
criado para aqueles participantes do mercado que procuram acompanhar a evolução desta área".
"Assistimos a um interesse cada vez maior dos investidores na construção de carteiras de investimento
sustentáveis e com consciência ecológica, mas até agora a oferta de soluções baseadas em índices de
renda fixa tem sido baixa", afirmou Edward Lopez, Diretor de ETF Product Management e Marketing da
VanEck. "Acreditamos que o S&P Green Bond Select Index proporciona uma base excelente para
produtos financeiros como os ETFs, que podem fornecer acesso eficiente e rentável ao mercado de
títulos verdes. Esperamos colaborar com a S&P Dow Jones Indices e ajudar os investidores em renda
fixa a atingir seus objetivos de investimento sem deixar de ter um impacto positivo no meio ambiente".
A S&P DJI divulga e calcula mais de 100 índices que consideram fatores ESG. Além disso,
recentemente adquiriu a Trucost, uma das principais companhias na área de dados ambientais e análise
de risco, com o objetivo de utilizar o compromisso de ambas as empresas com a preservação ambiental
no desenvolvimento de soluções fundamentais com base em índices que incorporem fatores ESG.
Para mais informações sobre a S&P Dow Jones Indices, por favor visite o site www.spdji.com.

SOBRE A S&P DOW JONES INDICES
A S&P Dow Jones Indices é o maior centro global de ideias, dados e pesquisa 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 um 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 medem os
mercados e fazem negócios.
A S&P Dow Jones Indices é uma subsidiária da S&P Global (NYSE: SPGI), que proporciona as informações
fundamentais que as pessoas, empresas e governos precisam para tomar decisões com confiança. Para mais
informações, visite www.spdji.com.
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