
 

 

 

BM&FBOVESPA E S&P DOW JONES INDICES 

LANÇAM NOVO ÍNDICE VINCULADO À INFLAÇÃO 
  

O índice S&P/BM&F Inflação NTN-B acompanha os títulos com maior liquidez do mercado 

  
SÃO PAULO E NOVA IORQUE, 29/01/2016 – A BM&FBOVESPA (BVMF) e a S&P Dow Jones Indices, (S&P DJI) 

lançam hoje o Índice S&P/BM&F Inflação NTN-B, que acompanha o desempenho dos papéis de maior liquidez 

indexados ao IPCA (NTN-B) emitidos pelo Tesouro Nacional. O índice é o primeiro que utiliza o critério de liquidez para 

selecionar e ponderar os títulos, considerando valor de mercado e volume de negociação dos papéis. 

 

“No ambiente atual do mercado, os investidores têm considerado a proteção contra a inflação u m fator fundamental na 

composição de seus portfolios”, afirma Jaime Merino, diretor de renda fixa da S&P Dow Jones Indices . “Por 

acompanhar o desempenho desses títulos, o novo índice fornece aos participantes do mercado um benchmark 

transparente e replicável”, complementa. 

 

“O índice S&P/BM&F Inflação NTN-B é uma alternativa robusta para os gestores na criação de produtos referenciados ao 

novo índice, espacialmente ETFs de Renda Fixa”, diz André Demarco, diretor de Engenharia de Produtos e Serviços da 

BM&FBOVESPA.  

 

 Para saber mais sobre o índice S&P/BM&F Inflação NTN-B, acesse a página do índice na internet. 

 
  
 
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 

http://www.portugues.spindices.com/indices/fixed-income/sp-bm-f-inflation-linked-ntn-b-index
http://www.spdji.com/
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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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