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Walgreens Boots Alliance é adicionada ao Dow
Jones Industrial Average
NOVA YORK, 19 de junho de 2018: Walgreens Boots Alliance Inc. (NASD:WBA substituirá à General
Electric Co. (NYSE:GE) no Dow Jones Industrial Average (DJIA), a partir da abertura do pregão na terçafeira, 26 de junho.
“A General Electric era um membro original do DJIA em 1896 e foi membro em atividade desde 1907”,
diz David Blitzer, Diretor Executivo e Presidente do Comitê de Índices da S&P Dow Jones Indices.
“Desde então, a economia dos EUA mudou: as empresas de consumo, finanças, saúde e tecnologia
são mais proeminentes hoje e a importância relativa das empresas industriais é menor. A Walgreens é
uma cadeia nacional de drogarias varejistas que oferece medicamentos de prescrição e isentos dela,
serviços de saúde relacionados e bens gerais. Com esta adição, o DJIA será mais representativo dos
setores de consumo e saúde da economia dos EUA. A mudança de hoje para o DJIA representa um
melhoramento do índice na medição da economia e do mercado de ações. ”
O DJIA é um índice ponderado pelo preço, portanto é imporante o intervalo de preços entre os 30
componentes. O baixo preço das ações da GE significa que a empresa tem um peso no índice de
menos da metade de um ponto percentual. O preço das ações da Walgreens Boots Alliance é maior.
Isso representa uma contribuição mais significativa para o índice e ajudará ao índice a fornecer uma
melhor representação do mercado e da economia dos EUA. A Walgreens Boots Alliance, com sede em
Deerfield, Illinois, opera como uma empresa de saúde e bem-estar liderada por farmácia.
A alteração não interromperá o nível do índice. O divisor usado para calcular o índice a partir dos
preços dos componentes em suas respectivas bolsas de valores será alterado antes da abertura do
dia 26 de junho. Esse procedimento evita que as distorções da parte do mercado acionário americano
avaliado pelo índice sejam refletidas no índice.
As adições ou exclusões de um índice não representam uma opinião ou recomendação de
investimento.
Para mais informações, por favor visite www.djaverages.com.
O seguinte é um resumo das alterações:
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE – 26 DE JUNHO DE 2018
COMPANHIA

SETOR ECONÔMICO GICS

SUBINDÚSTRIA GICS

ADICIONADA

Walgreens Boots
Alliance

Produtos de Consumo

Drogarias Varejistas

REMOVIDA

General Electric

Industriais

Conglomerados Industriais

Para mais informações sobre a S&P Dow Jones Indices, por favor visite www.spdji.com.

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. Desde que Charles Dow criou o primeiro
índice em 1884, a S&P DJI tem trabalhado na inovação e desenvolvimento de índices em diversas
classes de ativos, ajudando a definir a maneira em que os investidores medem os mercados e fazem
negócios.
A S&P Dow Jones Indices é uma subsidiária de SP Global (NYSE: SPGI), que proporciona as
informações fundamentais que indivíduos, empresas e governos precisam para tomar decisões com
confiança. Para mais informações, visite www.spdji.com.
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