BM&FBOVESPA S.A. - BOLSA DE VALORES, MERCADORIAS E FUTUROS
CNPJ nº 09.346.601/0001-25
NIRE 35.300.351.452

COMUNICADO AO MERCADO
BM&FBOVESPA divulga balanço de operações de 2016
SEGMENTO BOVESPA
O volume financeiro da BM&FBOVESPA em 2016 foi de R$1,84 trilhão ante R$1,67 trilhão em 2015. A média diária
de volume financeiro atingiu R$7,41 bilhões ante R$7,33 bilhões em 2015.
O número total de negócios foi de 244.218.648, contra 230.189.152 de 2015; e a média diária de negócios foi de
980.798, contra 1.009.867 registrados em 2015.
Em dezembro, o segmento Bovespa movimentou R$166,96 bilhões, ante R$185,48 bilhões, registrados em
novembro. A média diária foi de R$7,95 bilhões, ante R$9,27 bilhões. Foram realizados 19.184.427 negócios, ante
23.867.645 no mês anterior. A média diária de negócios atingiu 913.544, ante 1.193.382 em novembro.
Índices
Os índices calculados pela Bolsa apresentaram as seguintes performances:
ÍNDICE

FECHAMENTO

MÊS

ANO

IBOV

60.227,28

-2,71% 38,93%

IBRA

2.298,62

-2,49% 36,85%

IBXL

10.066,38

-2,80% 36,82%

IBXX

24.788,03

-2,55% 36,70%

ICO2

1.430,02

-1,52% 30,29%

ICON

2.824,88

-1,63% 13,23%

IDIV

3.250,54

-0,89% 60,49%

IEEX

36.108,16

3,78% 45,58%

IFIX

1.864,61

1,49% 32,33%

IFNC

6.367,49

-1,52% 47,22%

IGCT

2.496,83

-1,85% 35,73%

IGCX

9.042,27

-1,38% 28,90%

IGNM

1.958,45

-0,87% 18,34%

IMAT

1.805,22

-3,47% 33,55%

IMOB

576,88

1,51% 32,72%

INDX

12.559,25

-1,71% -0,25%

ISEE

2.410,05

-1,45% 13,79%

ITAG

12.912,81

-0,94% 30,24%

IVBX

8.654,69

-0,73% 21,06%

MLCX

1.152,90

-2,68% 37,32%

SMLL

1.112,05

-0,56% 31,75%

UTIL

3.772,08

-0,14% 54,00%

BDRX

3.963,45

-1,53% -9,71%
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Valor de mercado
O valor de mercado (capitalização bursátil) das 349 empresas com ações negociadas na BM&FBOVESPA, ao final de
2016, atingiu R$2,47 trilhões. Em 2015, esse valor era de R$1,91 trilhão, referente a 359 companhias.
Participação dos mercados
Em 2016, o mercado a vista (lote-padrão) respondeu por 96,1% do volume financeiro; seguido pelo de opções,
com 3,0%; e pelo mercado a termo, com 0,9%. O After Market movimentou R$4,49 bilhões, com a realização de
337.400 negócios.
Em dezembro, o mercado a vista (lote-padrão) respondeu por 96,7% do volume financeiro; seguido pelo de
opções, com 2,3%; e pelo mercado a termo, com 1%.
Participação dos investidores
Pes.Físicas

Institucionais

Estrangeiro

Empresas

Inst.Financ.

2016

17,0%

24,9%

52,3%

1,0%

5,2%

2015

13,7%

27,2%

52,8%

1,2%

5,1%

Dez

14,5%

27,5%

50,9%

1,4%

5,6%

Nov

18,9%

24,0%

51,9%

0,9%

4,3%

Investimento Estrangeiro
Em 2016, o balanço da negociação dos investidores estrangeiros na BM&FBOVESPA foi positivo em R$ 14,32
bilhões, resultado de vendas no valor de R$ 953,29 bilhões e de compras de ações de R$ 967,61 bilhões.
No mês de dezembro, o balanço da negociação dos investidores estrangeiros na BM&FBOVESPA foi negativo em
R$ 668,1 milhões, resultado de vendas no valor de R$ 85,33 bilhões e de compras de ações de R$ 84,66 bilhões.
Brazilian Depositary Receipts (BDRs) Não Patrocinados
Em 2016, foram realizados 20.309 negócios com os BDRs Não Patrocinados disponíveis para negociação na
BM&FBOVESPA. Em 2015, o número de negócios foi de 18.233. O volume financeiro foi de R$ 3,36 bilhões, ante R$
3,61 bilhões no ano anterior.
Em dezembro, foram realizados 1.371 negócios com os BDRs Não Patrocinados disponíveis para negociação na
BM&FBOVESPA. Em novembro, o número de negócios foi de 1.618. O volume financeiro foi de R$ 194,69 milhões,
ante R$ 238,25 milhões no mês anterior.
Brazilian Depositary Receipts (BDRs) Patrocinados
Em 2016, foram realizados 309.587 negócios com os BDRs Patrocinados disponíveis para negociação na
BM&FBOVESPA. Em 2015, o número de negócios foi de 499.775. O volume financeiro foi de R$ 2,44 bilhões, ante
R$ 3,91 bilhões no ano anterior.
Em dezembro, foram realizados 21.806 negócios com os BDRs Patrocinados disponíveis para negociação na
BM&FBOVESPA. Em novembro, o número de negócios foi de 22.544. O volume financeiro foi de R$ 167,66
milhões, ante R$ 198,65 milhões no mês anterior.
ETF
Em 2016, os ETFs disponíveis para negociação na BM&FBOVESPA alcançaram volume financeiro de R$ 46,45
bilhões e 2.864.856 negócios realizados. Em 2015, movimentaram juntos R$ 35,41 bilhões e 2.363.773 negócios
realizados.
Em dezembro, foram realizados 271.557 negócios com os ETFs negociados na Bolsa. Em novembro, o número de
negócios foi de 354.219. O volume financeiro, em dezembro, foi de R$ 4,06 bilhões, ante R$ 4,83 bilhões em
novembro.
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Empréstimos de ações
O volume financeiro das operações com empréstimo de ações na BM&FBOVESPA alcançou, em 2016, R$ 692,74
bilhões, em 1.384.209 operações, ante o volume registrado em 2015, R$ 665,73 bilhões, em 1.519.445 operações.
Em dezembro, o volume financeiro com empréstimos de ações atingiu R$ 60,41 bilhões, ante a marca de R$ 54,39
bilhões em novembro de 2016. O número de operações foi de 110.145, ante 105.783 no mês anterior.
Renda fixa privada
Em 2016, o volume financeiro do mercado secundário de renda fixa privada totalizou R$ 530,79 milhões, ante R$
437,27 milhões, em 2015.
Em dezembro, o mercado de renda fixa privada da Bolsa totalizou R$ 18,11 milhões, ante R$ 48,52 milhões em
novembro.
Fundos de Investimento Imobiliários
Em 2016, os Fundos de Investimento Imobiliários (FII) obtiveram volume financeiro de R$ 5,61 bilhões em
1.311.549 negócios. No ano anterior, o volume financeiro registrado foi de R$ 5,33 bilhões, em 1.247.627
negócios. O ano de 2016 encerrou com 127 fundos imobiliários registrados, assim como em 2015.
Em dezembro, o mercado de FII movimentou R$ 453,06 milhões em 114.662 negócios. No mês anterior, o volume
financeiro registrado foi de R$ 536,95 milhões, em 96.718 negócios.

SEGMENTO BM&F
Em 2016, o segmento BM&F registrou 797.537.539 contratos negociados, ante 703.561.982 registrados em 2015.
O volume financeiro alcançou R$ 59,60 trilhões em 2016, ante R$ 50,70 trilhões em 2015. Ao final do último
pregão de dezembro, o número dos contratos em aberto, no total do mercado, foi de 44.948.825 posições, ante
32.371.143 em 2015.
Em dezembro, os mercados do segmento BM&F totalizaram 75.859.384 contratos negociados e volume financeiro
de R$ 5,33 trilhões, ante 81.822.252 contratos e giro de R$ 5,71 trilhões em novembro.
Derivativos financeiros
Em 2016, o futuro de juro (DI) registrou 302.518.177 contratos negociados, ante 309.308.981 de 2015. O dólar
comercial futuro encerrou 2016 com 71.281.293 contratos negociados, ante 77.490.315 em 2015. O futuro de
Ibovespa negociou 19.212.830 contratos em 2016, ante 16.924.855 no ano anterior.
Em dezembro, o futuro de juro (DI) contabilizou 29.675.155 contratos negociados, ante 32.957.477 em novembro.
O dólar comercial futuro encerrou dezembro com 5.502.307 contratos negociados, ante 6.559.860 no mês
anterior. O futuro de Ibovespa negociou 1.502.985 contratos, ante 1.860.400 no mês anterior.
Derivativos de commodities
Em 2016, foram negociados 1.860.877 contratos futuros e de opções sobre commodities, ante 1.867.542 em 2015.
Ao final do período, foram registrados 85.057 contratos em aberto, ante 68.083 no ano anterior.
O número de contratos negociados de futuros e de opções de boi gordo foi de 604.637, em 2016, ante 775.881 em
2015. O milho atingiu, em 2016, a marca de 984.637 contratos negociados, entre futuros e de opções, ante
855.118 em 2015. O café arábica tipo 4/5 encerrou 2016 com 136.854 contratos, sendo que em 2015 o total foi de
138.764. Em 2016, o contrato futuro de soja (CME) registrou 84.272 contratos, ante 43.789 no ano anterior. O
etanol hidratado chegou ao final de 2016 com 25.524 contratos negociados, ante 36.424 em 2015.
Em dezembro, foram negociados 96.556 contratos futuros e de opções sobre futuro de commodities, ante 136.908
em novembro. O número de contratos negociados de futuros e de opções de boi gordo foi de 26.566, em
dezembro, ante 41.174 em novembro. O milho fechou o período com total de 54.921 contratos, entre futuros e
opções, ante 72.301 no mês anterior. O café arábica tipo 4/5 encerrou dezembro com 7.803 contratos, enquanto
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em novembro o total foi de 14.409. O etanol hidratado registrou 900 contratos negociados, ante 1.513 em
novembro. A soja (CME) registrou negociação de 4.679 contratos em dezembro, ante 6.032 no mês anterior.
Ouro a vista
O mercado disponível de ouro (250 gramas) negociou, em 2016, 7.253 contratos, ante 9.873 em 2015. O volume
financeiro totalizou R$ 252,94 milhões em 2016, ante R$ 300,38 milhões em 2015.
Em dezembro, o mercado disponível de ouro (250 gramas) negociou 584 contratos, ante 754 em novembro. O
volume financeiro totalizou R$ 18,09 milhões em dezembro, ante R$ 24,88 milhões no mês anterior.
Títulos do agronegócio
Em 2016, o estoque de títulos do agronegócio registrados na BM&FBOVESPA totalizou R$ 133,67 bilhões, ante R$
147,55 bilhões em 2015. O estoque de LCAs (Letra de Crédito do Agronegócio) totalizou R$ 126,95 bilhões, ante R$
138,40 bilhões em 2015.
Em dezembro, o estoque de títulos do agronegócio registrados na BM&FBOVESPA totalizou R$ 133,67 bilhões,
ante R$ 136,53 bilhões em novembro. O estoque de LCAs (Letra de Crédito do Agronegócio) totalizou R$ 126,95
bilhões, ante R$ 130,29 bilhões no mês anterior.
Dólar a vista
Em 2016, o volume de dólares negociados no mercado interbancário brasileiro e registrados para liquidação na
Clearing de Câmbio BM&FBOVESPA foi de US$ 302,90 bilhões, com 21.617 negócios, ante US$ 325,91 bilhões e
31.783 negócios em 2015.
Em dezembro, o volume de dólares negociados no mercado interbancário e registrados na Clearing de Câmbio da
Bolsa foi de US$ 30,60 bilhões, com 1.717 negócios, ante US$ 20,12 bilhões e 1.659 negócios, em novembro.
Participação dos investidores
Pes.Físicas

Institucionais

Estrangeiro

Empresas

Inst.Financ.

2016

12,65%

29,35%

39,76%,

0,91%

17,16%

2015

7,69%

29,34%

39,91%,

0,95%

21,92%

Dez

13,79%

30,43%

37,67%

0,80%

17,21%

Nov

14,19%

27,47%

44,20%

0,66%

13,44%

São Paulo, 06 de janeiro de 2017

Daniel Sonder
Diretor Executivo Financeiro, Corporativo e de Relações com Investidores
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