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Consulta sobre Classificação de Países da S&P Dow 
Jones Indices para o ano 2019  

NOVA YORK, 13 DE AGOSTO DE 2019: A S&P Dow Jones Indices (“S&P DJI”) está conduzindo sua 
consulta anual sobre classificação de países com membros da comunidade de investimentos. Os 
índices de renda variável da S&P DJI estão divididos em três grandes classificações de países - 
desenvolvidos, emergentes e de fronteira. Certos países não se enquadram em uma dessas três 
categorias e são considerados países “independentes” (stand-alone) para fins de construção de 
índices. Vários fatores são usados na determinação da classificação de cada país, tanto de natureza 
quantitativa quanto qualitativa. 

Além disso, as opiniões e experiências de investidores institucionais são extremamente importantes 
para determinar se um mercado deve ser classificado como desenvolvido, emergente ou de fronteira. 
Nesse sentido, a S&P DJI está buscando opiniões sobre os países e mercados cobertos por esta 
consulta. 

A sua participação nesta consulta é importante já que coletamos informações de vários participantes 
do mercado para avaliar adequadamente suas opiniões e preferências. A S&P DJI disponibilizará as 
respostas às consultas gratuitamente mediante pedido.1 Se você não quiser que sua resposta seja 
disponibilizada, deverá indicá-lo claramente em sua resposta. Por favor, responda a esta consulta até 
15 de outubro de 2019. Após essa data, a S&P DJI não aceitará mais respostas da consulta. Antes 
da revisão final do Comitê de Índice, a S&P DJI considerará os problemas e poderá solicitar 
esclarecimentos dos respondentes como parte dessa revisão. As opções alternativas às perguntas 
propostas após o prazo exigem que a consulta seja reaberta ao público.  

Para participar desta consulta on-line, acesse a pesquisa on-line em inglês disponível aqui. 

Para participar desta consulta em português, por favor envie suas respostas pelo e-mail para a S&P 
DJI em index_services@spglobal.com. 

Informamos que todos os comentários desta consulta serão analisados e considerados antes de tomar 
uma decisão final; no entanto, a S&P DJI não oferece garantias ou tem qualquer obrigação de cumprir 
qualquer uma das respostas. A pesquisa pode resultar em mudanças ou resultados de qualquer tipo. 
Se a S&P DJI decidir mudar a metodologia do índice, um anúncio será publicado em nosso site.  

Obrigado por dedicar seu tempo para completar esta pesquisa. 

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

Processo 

A S&P DJI usa dados quantitativos para avaliar inicialmente a elegibilidade do mercado para as 
classificações de países desenvolvidos, emergentes e de fronteira. Para serem considerados nas 
categorias de desenvolvido, emergente ou de fronteira dos índices da S&P DJI, os países devem 

                                                      
1 Os nomes individuais e das empresas, bem como os detalhes de contato, serão redigidos. 
 

https://us.spindices.com/governance/consultations/mr39440
mailto:index_services@spglobal.com?subject=SPDJI%202019%20Country%20Classification%20Consultation%20
http://www.spdji.com/
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atender a um certo número de critérios adicionais para serem incluídos especificamente nas 
classificações de desenvolvidos e emergentes, e devem suportar uma medida final de condição 
econômica para serem classificados como desenvolvidos. Os requisitos de classificação do país estão 
resumidos na tabela a seguir. 

Requisitos de Classificação de Países  

Confira o Apêndice A no final deste documento para obter uma explicação detalhada dos critérios 
listados abaixo. 

Critérios de Classificação de Países da S&P DJI Fronteira Emergente Desenvolvido 

 
Critérios iniciais de elegibilidade     

 Capitalização de mercado interno total superior a US$ 2,5 bilhões 
Mínimo de 

dois √ 

√ √ 

 Valor do volume de negócios anual interno superior a US$ 1 bilhão √ √ 

 Índice de desenvolvimento cambial acima de 5% √ √ 

      
Critérios adicionais     

 Capitalização de mercado interno total superior a US$ 15 bilhões   √ √ 

 Liquidação de operações de D+3 ou melhor  

Mínimo de 
três √ 

√ 

 Classificação de dívida pública BB+ ou superior  √ 

 Não apresentar hiperinflação  √ 

 Sem restrições importantes ao investimento estrangeiro  √ 

 Moeda estrangeira negociada livremente   √ 

      
Critérios do PIB     

 PIB (PPP) per capita superior a US$ 15 milhares     √ 
    
√ - Critério requerido    

Para mais informações, consulte a Metodologia de Classificação de Países da S&P DJI disponível 
aqui. 

Mercados de Fronteira 

A menos que existam problemas significativos de disponibilidade ou precisão de dados, os índices de 
mercado de fronteira existentes da S&P DJI continuarão a serem calculados mesmo que não atendam 
aos requisitos detalhados acima. 

Consulta 

A S&P DJI está buscando opiniões sobre os países listados abaixo que foram identificados como 
candidatos para uma possível mudança na classificação. As informações gerais sobre os mercados 
estão incluídas abaixo. Qualquer opinião apreciada. Por favor, inclua qualquer informação adicional em 
sua resposta que possa não ter sido considerada. 

Países sob revisão para possível mudança de classificação 

 Islândia 

 Polônia 

https://portugues.spindices.com/documents/index-policies/methodology-country-classification-portuguese.pdf?force_download=true
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Islândia  

Visão global.  A Islândia foi removida dos índices de referência aplicáveis da S&P DJI em dezembro 
de 2008, após a imposição de controles de capital durante a grave crise financeira do país. Nos 
últimos anos, a maioria dos controles de capital foi removida, abrindo caminho para a reabertura do 
mercado acionário do país a investidores estrangeiros. Como resultado, a S&P DJI está buscando 
opiniões do mercado sobre a possível classificação da Islândia como um mercado de fronteira e 
inclusão de títulos islandeses aos índices de mercado de fronteira da S&P DJI efetivos com a 
reconstituição dos mercados de fronteira de março de 2021.2 

Principais desenvolvimentos.  Nos últimos anos, a Islândia trabalhou para se recuperar da crise 
financeira de 2008 e sua economia teve um crescimento estável e uma inflação baixa. Em 14 de 
março de 2017, a maioria dos controles de capital relacionados com operações de câmbio, 
investimento estrangeiro, hedge e atividades de empréstimos foi cancelada. Em 2018, a exigência de 
reserva especial foi reduzida e o período de lock-up foi eliminado. Em 2019, a exigência de reserva 
especial foi totalmente eliminada. No entanto, o mercado offshore da Krona já não existe e as 
restrições cambiais permanecem na negociação de derivados para fins de não cobertura. 

 
Ano 

Capitalização total do mercado interno  
(US$ Bilhões) 

Valor do Volume de Negócios Interno 
(US$ Bilhões) 

2018 9 4,73 

Ponderação nos índices globais de referência da S&P DJI 

Índice de Referência Ponderação Atual Ponderação Estimada 

S&P Frontier BMI -- 2,92% 

Conta de Componentes Estimada e Capitalização de Mercado Ajustada ao Free Float (“FMC”) 
do S&P Iceland BMI3 

Conta dos componentes: FMC (US$ Milhões) 

10 5.861,64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
2 Considerando a Capitalização do Mercado Interno Total, a Islândia seria potencialmente classificada como um mercado de Nível 3 de 

acordo com a Metodologia de Índices de Fronteira da S&P disponível aqui. 
3 Informações em 24 de junho de 2019. 
  

https://us.spindices.com/documents/methodologies/methodology-sp-frontier.pdf?force_download=true
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Composição estimada do S&P Frontier BMI4 

País # Componentes Ponderação 

Argentina 30 23,5813% 

Vietnã 42 12,6513% 

Marrocos 19 7,4770% 

Nigéria 20 5,4404% 

Panamá 6 5,0821% 

Bangladesh 58 4,5721% 

Bahrain 10 4,0245% 

Quênia 17 3,8305% 

România 9 3,6769% 

Jordânia 13 3,3693% 

Islândia 10 2,9254% 

Maurício 25 2,4413% 

Omã 14 2,3249% 

Jamaica 19 2,2232% 

Eslovênia 12 2,1835% 

Trinidad e Tobago 11 2,1522% 

Croácia 16 2,0779% 

Líbano 6 1,6065% 

Sri Lanka 28 1,4798% 

Cazaquistão 5 1,2929% 

Tunísia 53 1,1370% 

Costa do Marfim 20 0,7244% 

Chipre 13 0,6260% 

Botsuana 10 0,6112% 

Estônia 13 0,5808% 

Bulgária 27 0,5580% 

Gana 12 0,4521% 

Namíbia 4 0,3971% 

Lituânia 16 0,3136% 

Zâmbia 7 0,0978% 

Eslováquia 2 0,0535% 

Letônia 2 0,0356% 

Total 549 100,00% 

Perguntas da consulta 

Responda às seguintes perguntas e forneça o motivo das suas respostas: 

1. Qual é a ação mais apropriada a ser tomada em relação à Islândia nos índices globais de 
renda variável da S&P DJI? 

o Reclassificar para a categoria de mercado de fronteira em março de 2021 e 
adicionar títulos islandeses somente ao S&P Frontier BMI 

o Reclassificar para a categoria de mercado de fronteira em março de 2021 e 
adicionar títulos islandeses a todos os índices de fronteira da S&P DJI, incluindo 
S&P Frontier BMI, S&P Select Frontier, S&P Extended Frontier 150, e S&P/BNY 
Mellon New Frontier Indices 

o Manter a Islândia como não classificada e não adicionar títulos islandeses aos 
índices globais da S&P DJI  

2. Você tem algum comentário ou opinião sobre a classificação da Islândia? 
                                                      
4 Informações em 24 de junho de 2019. Isso exclui o Kuwait, que será reclassificado para a categoria de mercado emergente em setembro de 

2019. 
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Polônia 

Visão global.  A Polônia está atualmente classificada como um mercado emergente nos índices 
globais de renda variável da S&P DJI. A economia da Polônia, uma das maiores da Europa Oriental, 
teve um bom desempenho nos últimos anos, com sólido crescimento do PIB e inflação estável. As 
melhorias na infraestrutura de mercado implementadas ao longo dos últimos anos também colocaram 
o mercado mais em linha com os critérios de mercado desenvolvidos. Como resultado, a S&P DJI está 
buscando opiniões do mercado sobre a potencial reclassificação da Polônia para a categoria de 
mercado desenvolvido com a implementação na reconstituição anual de setembro de 2020. 

Principais desenvolvimentos.  O crescimento económico e a estabilidade da Polónia, combinados 
com a evolução do mercado de capitais, tornaram-na mais atraente e acessível aos investidores 
globais. O PIB per capita aumentou a um ritmo acelerado e as melhorias relativas nos acordos de 
custódia e a disponibilidade de empréstimos de ações colocaram a infraestrutura e a acessibilidade de 
mercado mais de acordo com os critérios de mercado desenvolvidos. Mais recentemente, a Estratégia 
de Desenvolvimento do Mercado de Capitais, publicada em 2019 pelo Ministério das Finanças da 
Polônia, inclui outras iniciativas relacionadas à melhoria do marco regulatório do mercado, incluindo a 
adoção de novas tecnologias, em um esforço para aumentar ainda mais a confiança do mercado. 

Ano 
Capitalização total do mercado interno 

(US$ Bilhões) 
Valor do Volume de Negócios Interno 

(US$ Bilhões) 

2018 158 52,99 

Ponderação nos índices globais de referência da S&P DJI 

Índice de Referência Ponderação Atual Ponderação Estimada 

S&P Emerging BMI 1,28%  

S&P Developed BMI  0,14% 

Cinco maiores ações da Polônia por capitalização de mercado ajustada ao free float (“FMC”) 

Empresa FMC (US$ Milhões)5 

PKO Bank Polski SA 9.966,76 

Polski Koncern Naftowy SA 7.047,32 

Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA 6.787,31 

Bank Pekao SA 4.891,94 

KGHM Polska Miedz SA Br 3.791,44 

Composição estimada do S&P Poland BMI5 

Tamanho Conta dos componentes: FMC (US$ Milhões) 

Grande 11 47.382,69 

Médio 8 11.501,26 

Pequeno 24 11.044,30 

Total 43 69.928,25 

 

 

 

 

                                                      
5 Informações em 24 de junho de 2019. 
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Composição estimada do S&P Developed BMI6 

País Conta dos componentes: Ponderação 

EUA 2.891 59,7162% 

Japão 1.765 9,1719% 

REINO UNIDO 357 5,6075% 

Canadá 366 3,4628% 

França 186 3,3920% 

Suíça 134 2,9759% 

Alemanha 215 2,8296% 

Austrália 281 2,4407% 

Coréia do Sul 788 1,8259% 

Hong Kong 179 1,2774% 

Países Baixos 68 1,2029% 

Suécia 161 1,0068% 

Espanha 76 0,9885% 

Itália 125 0,8623% 

Dinamarca 51 0,5808% 

Cingapura 92 0,5249% 

Bélgica 51 0,4308% 

Finlândia 45 0,4080% 

Noruega 79 0,3079% 

Israel 79 0,2439% 

Irlanda 27 0,2353% 

Polônia 43 0,1424% 

Nova Zelândia 33 0,1279% 

Áustria 32 0,1156% 

Portugal 15 0,0639% 

Luxemburgo 10 0,0583% 

Total 8.149 100,00% 

Perguntas da consulta 

Responda às seguintes perguntas e forneça o motivo das suas respostas: 

3. Qual é a ação mais apropriada a ser tomada em relação à Polônia nos índices globais de 
renda variável da S&P DJI? 

o Reclassificar para a categoria de mercado desenvolvido em setembro de 2020 

o Manter a classificação da categoria de mercado emergente  

4. Você tem algum comentário ou opinião sobre a classificação da Polônia? 

                                                      
6 Informações em 24 de junho de 2019. 
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Outros assuntos 

Ações Classe A da China 

Conforme anunciado anteriormente, com vigência a partir da abertura do mercado na segunda-feira, 
23 de setembro de 2019, a S&P DJI adicionará as Ações Classe A da China aos índices globais de 
referência com uma classificação de mercado emergente ao fator de inclusão de 25%.7 

A S&P DJI controla rigorosamente o mercado de ações Classe A da China e pode conduzir pesquisas 
sobre aumentos de ponderações das ações Classe A nas referências globais e/ou a inclusão de ações 
Classe A da China em outros índices após a implementação da primeira tranche na reconstituição em 
setembro de 2019. 

Lista de observação 

Os seguintes países estão na lista de observação da S&P DJI para potencial reclassificação. Com 
base na última revisão desses países, a S&P DJI não está considerando alterações em sua 
classificação no momento. Caso haja uma atualização substancial que possa gerar uma alteração na 
classificação, a S&P DJI emitirá uma consulta pública sobre o assunto.   

Lista de observação 

País Classificação atual Reclassificação Potencial 

Argentina Fronteira Atualizar para Emergente 

República Checa Emergente Atualizar para Desenvolvido 

Hungria Emergente Atualizar para Desenvolvido 

România Fronteira Atualizar para Emergente 

Vietnã Fronteira Atualizar para Emergente 

Perguntas da consulta 

Responda às seguintes perguntas e forneça o motivo das suas respostas: 

5. Você tem algum comentário ou opinião a respeito dos aumentos de ponderações das 
Ações Classe A da China nos índices globais de referência da S&P DJI? 

6. Você tem algum comentário ou opinião sobre algum dos países na lista de observação 
acima? 

 
 

                                                      
7 Os resultados da Consulta sobre Classificação de Países da S&P Dow Jones Indices para o ano 2018 estão disponíveis aqui. 
 

https://us.spindices.com/documents/indexnews/announcements/20181205-828959/828959_spdji2018countryclassificationconsultationresults12.5.2018.pdf?force_download=true
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Apêndice A 

Critérios de Elegibilidade Inicial para os Índices Globais de Renda Variável da S&P DJI 

Os países devem satisfazer pelo menos dois dos três critérios a seguir para serem considerados como 
parte dos índices de países da S&P Dow Jones Indices: 

 Capitalização de mercado interno total superior a US$ 2,5 bilhões.  O tamanho do mercado 
é importante. A S&P DJI utiliza a capitalização de mercado total do mercado principal de uma 
bolsa de valores como a sua medida, obtida de fornecedores independentes de dados. Neste 
caso não é utilizada a capitalização de mercado ajustada ao free float, já que a disponibilidade 
de informações sobre as ações disponíveis em mercados mais pequenos não é um critério 
requerido para a consistência em todos os mercados. Assim, não temos consistência de 
informações sobre as ações em todos os mercados. 

 Valor do volume de negócios anual superior a US$ 1 bilhão.  Uma bolsa de valores deve 
ter um volume de negócios significativo, de modo que seja improvável que a negociação seja 
caracterizada por uma dificuldade particular na negociação. A S&P DJI apura o valor total de 
negociação nas empresas nacionais de um mercado ao longo do ano civil anterior à revisão. 

 Uma taxa de desenvolvimento de mercado superior a 5%.  Muitos países possuem 
mercados muito pequenos que não oferecem uma representação suficientemente sólida da 
economia do mercado doméstico em questão. Para garantir que sejam escolhidos apenas os 
mercados suficientemente desenvolvidos, a S&P DJI calcula a “taxa de desenvolvimento” 
dividindo a capitalização total do mercado interno da bolsa de valores pelo PIB do país, à 
paridade do poder de compra, proveniente do FMI. Para ser considerado como parte dos 
índices de países da S&P DJI, este valor deve ser superior a 5%. 

Requisitos adicionais para a categoria de mercado emergente da S&P Dow Jones Indices 

Os países devem cumprir os três critérios básicos, bem como ter uma capitalização de mercado total 
acima de US$ 15 bilhões, e adicionalmente, satisfazer um mínimo de três dos seguintes cinco critérios 
para serem considerados na categoria de mercado emergente: 

 Liquidação de operações de T+3 ou melhor.  Uma liquidação de operações eficiente e 
rápida é necessária para os investidores serem capazes de negociar com confiança. A S&P DJI 
exige aos mercados a liquidação de operações numa escala temporal de D+3 ou menor. 

 As principais agências de classificação avaliam a dívida pública como grau de 
investimento.  A capacidade de operação de uma empresa é afetada diretamente pela 
situação financeira do seu país de origem. A S&P Global Ratings tem uma equipe dedicada à 
análise do risco-país, e sua classificação da dívida pública de cada país é usada para garantir 
um nível apropriado de risco. 

 Não apresentar hiperinflação.  A hiperinflação é definida aqui como uma taxa média anual de 
índice de preços ao consumidor superior a 15% no momento da revisão. 

 Sem restrições importantes ao investimento estrangeiro.  As restrições ao investimento 
estrangeiro geram dificuldades na obtenção de exposição necessária às ações em um mercado 
determinado. Enquanto a S&P DJI reconhece que as ações em setores como a defesa são 
comumente restritos, ele usa o Banco de Dados de Informações do Mercado Global da State 
Street para avaliar se restrições adicionais podem causar problemas de investimento. 

 A moeda local deveria ser negociada com liberdade.  As dificuldades na compra ou venda 
da moeda local ou na repatriação de capital de um mercado complicam significativamente o 
processo de investimento em um mercado determinado. A S&P DJI usa o Banco de Dados de 
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Informações do Mercado Global da State Street para avaliar se existem restrições de moeda 
em vigor em cada mercado. 

Requisitos adicionais para a categoria de mercado desenvolvido da S&P DJI 

Para serem considerados na categoria de mercado desenvolvido, os países devem satisfazer os oito 
critérios básicos e adicionais e apresentar um Produto Interno Bruto (PIB) per capita superior a US$ 
15.000, com base no modelo de paridade do poder de compra (PPC). 

Divergências com as classificações iniciais.  Quando a avaliação revela uma possível mudança na 
classificação, a S&P DJI leva a cabo um estudo mais profundo que abrange os critérios básicos e 
adicionais, bem como as seguintes áreas quantitativas e qualitativas: 

 Critérios econômicos e políticos 

o Medidas macroeconômicas adicionais, como a taxa e variabilidade do crescimento real 
do PIB e o tamanho geral da economia. 

o Fatores políticos, incluindo guerras, instabilidade ou perturbação civil, bem como o risco 
de guerras ou distúrbios civis. 

o Restrições nos investimentos impostas por outros governos. 

 Condições de investimento relacionadas 

o Procedimentos de liquidação. 

o Acesso ao mercado de câmbio (FX) e procedimentos. 

o Regras sobre vendas a descoberto, disponibilidade de contratos futuros, etc. 

o A disponibilidade de meios alternativos de investimento nas ações de um país, como 
certificados de depósitos (DRs) ou um grande número de listagens em outros mercados 
em outros países. 

o O número de listagens domésticas. 

 Consenso de mercado 

o Desejo de mudança. 

 Deve haver um consenso de mercado para mudar a categoria de um país. 

o As ações de outros participantes do mercado. 

 A equipe da S&P Dow Jones Indices está sempre em contato com a 
comunidade de investidores e recolhe o seu parecer sobre novos países de 
interesse e preocupações com os países existentes nos índices de globais de 
renda variável da S&P DJI. 

 As ações de outros provedores de índices são relevantes. Todos os provedores 
de índice procuram incorporar as visões da comunidade de investidores ao 
avaliar os mercados para fins de classificação de países. As alterações nas 
classificações de países refletem mudanças na percepção tanto dos clientes do 
fornecedor quanto do mercado mais amplo. 

 
Fontes: 

State Street - Guia para Custódia nos Mercados Mundiais 

Classificações da dívida pública da S&P 

Site do FMI 

Site do Banco Mundial 

Sites de bolsas de valores 
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Apêndice B 

Ponderações dos países nos índices de referência globais da S&P DJI em 24 de junho de 2019: 

S&P Developed BMI  S&P Emerging BMI  S&P Frontier BMI 

País Ponderação  País Ponderação  País Ponderação 

Austrália 2,44%  Brasil 8,93%  Argentina 19,02% 

Áustria 0,12%  Chile 1,10%  Bahrain 3,25% 

Bélgica 0,43%  China 31,92%  Bangladesh 3,69% 

Canadá 3,47%  Colômbia 0,57%  Botsuana 0,49% 

Dinamarca 0,58%  República Checa 0,16%  Bulgária 0,45% 

Finlândia 0,41%  Egito 0,23%  Costa do Marfim 0,58% 

França 3,40%  Grécia 0,45%  Croácia 1,68% 

Alemanha 2,83%  Hungria 0,30%  Chipre 0,50% 

Hong Kong 1,28%  Índia 13,36%  Estônia 0,47% 

Irlanda 0,24%  Indonésia 2,48%  Gana 0,36% 

Israel 0,24%  Malásia 2,64%  Jamaica 1,79% 

Itália 0,86%  México 2,83%  Jordânia 2,72% 

Japão 9,18%  Paquistão 0,13%  Cazaquistão 1,04% 

Luxemburgo 0,06%  Peru 0,44%  Quênia 3,09% 

Países Baixos 1,20%  Filipinas 1,38%  Kuwait 21,71% 

Nova Zelândia 0,13%  Polônia 1,28%  Letônia 0,03% 

Noruega 0,31%  Catar 1,02%  Líbano 1,30% 

Portugal 0,06%  Rússia 4,67%  Lituânia 0,25% 

Cingapura 0,53%  Arábia Saudita 1,47%  Maurício 1,97% 

Coréia do Sul 1,83%  África do Sul 6,67%  Marrocos 6,03% 

Espanha 0,99%  Taiwan 13,26%  Namíbia 0,32% 

Suécia 1,01%  Tailândia 3,21%  Nigéria 4,39% 

Suíça 2,98%  Turquia 0,75%  Omã 1,88% 

Reino Unido 5,62%  Emirados Árabes Unidos 0,74%  Panamá 4,10% 

EUA 59,80%     România 2,97% 
      Eslováquia 0,04% 
      Eslovênia 1,76% 
      Sri Lanka 1,19% 
      Trinidad e Tobago 1,74% 
      Tunísia 0,92% 
      Vietnã 10,20% 
      Zâmbia 0,08% 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: S&P Dow Jones Indices 
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S&P/IFCI Composite Index 
 

 Dow Jones Developed 
Markets Index 

 Dow Jones Emerging Markets Index 
 

País Ponderação  País Ponderação  País Ponderação 

Brasil 7,84%  Austrália 2,46%  Brasil 8,74% 

Chile 0,97%  Áustria 0,11%  Chile 1,09% 

China 27,53%  Bélgica 0,42%  China 31,52% 

Colômbia 0,48%  Canadá 3,48%  Colômbia 0,55% 

República Checa 0,14%  Dinamarca 0,58%  República Checa 0,16% 

Egito 0,19%  Finlândia 0,40%  Egito 0,25% 

Grécia 0,39%  França 3,47%  Grécia 0,46% 

Hungria 0,27%  Alemanha 2,86%  Hungria 0,31% 

Índia 11,64%  Hong Kong 1,32%  Índia 13,55% 

Indonésia 2,14%  Irlanda 0,22%  Indonésia 2,49% 

Malásia 2,29%  Israel 0,18%  Malásia 2,69% 

México 2,52%  Itália 0,85%  México 2,80% 

Paquistão 0,10%  Japão 9,22%  Paquistão 0,14% 

Peru 0,39%  Luxemburgo 0,05%  Peru 0,45% 

Filipinas 1,21%  Países Baixos 1,22%  Filipinas 1,39% 

Polônia 1,11%  Nova Zelândia 0,13%  Polônia 1,29% 

Catar 0,90%  Noruega 0,27%  Catar 1,02% 

Rússia 4,10%  Portugal 0,06%  Rússia 4,65% 

Arábia Saudita 1,11%  Cingapura 0,54%  Arábia Saudita 1,49% 

África do Sul 5,87%  Coréia do Sul 1,89%  África do Sul 6,64% 

Coréia do Sul 13,46%  Espanha 1,00%  Taiwan 13,46% 

Taiwan 11,28%  Suécia 0,95%  Tailândia 3,31% 

Tailândia 2,76%  Suíça 3,04%  Turquia 0,80% 

Turquia 0,64%  Reino Unido 5,66%  Emirados Árabes Unidos 0,74% 

Emirados Árabes 
Unidos 

0,65%  EUA 59,62%    
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CONSULTA 

 

SOBRE A S&P DOW JONES INDICES 

A S&P Dow Jones Indices LLC, 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 da 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. 

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

S&P Dow Jones Indices 
index_services@spglobal.com 

 

http://www.spdji.com/
mailto:index_services@spglobal.com

