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 S&P Dow Jones Indices anuncia o tratamento de 
controles de capital na Argentina  
 
NOVA YORK, 11 DE SETEMBRO DE 2019: Após a recente imposição de controles de capital 
na Argentina, a S&P Dow Jones Indices ("S&P DJI") anuncia hoje que todas as alterações 
acionárias que afetem os valores mobiliários cotados na Argentina, resultantes do rebalanceo 
trimestral de setembro de 2019, foram suspensas e não serão implementadas no próximo 
rebalanceo para todos os índices globais da S&P Dow Jones. Consulte os arquivos no final do 
dia (.* SDE, *PRO.SDC) para obter os arquivos atualizados a partir desta noite. Além disso, 
todos os eventos corporativos que afetem os valores mobiliários cotados na Argentina e cuja 
implementação não seja obrigatória, como os anúncios semanais de alteração de ações, serão 
suspensos até novo aviso.  
 
A S&P DJI está monitorando a evolução do mercado e analisando seu potencial impacto na 
acessibilidade da Argentina e na replicação de índices. A Consulta sobre Classificação de 
Países da S&P DJI para o ano 2019 está aberta para receber comentários de clientes até 15 de 
outubro de 2019. Os clientes são convidados a fornecer suas opiniões sobre o impacto dos 
recentes controles de capital na Argentina e seu impacto no tratamento de valores mobiliários 
cotados na Argentina nos índices da S&P DJI.  
 
Observe que essas alterações são aplicáveis apenas às famílias de índices globais calculadas 
pela S&P DJI. O próximo rebalanceamento e futuros eventos corporativos não obrigatórios para 
a família de índices S&P/BYMA não serão suspensos como resultado dessas alterações.  
A S&P DJI continuará monitorando a situação e informará sobre novas atualizações à medida 
que mais informações estiverem disponíveis.  
 
Para mais informações sobre a S&P Dow Jones Indices, visite www.spdji.com. 

  

https://portugues.spindices.com/documents/index-news-and-announcements/20190813-spdji-2019-country-classification-consultation-por.pdf?force_download=true
https://portugues.spindices.com/documents/index-news-and-announcements/20190813-spdji-2019-country-classification-consultation-por.pdf?force_download=true
http://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. 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 
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