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24 ações da carteira teórica do Ibovespa atingem seus máximos históricos no quarto trimestre de 2017
Economatica (provedora de informações financeiras) avalia o comportamento das ações da carteira teórica do Ibovespa no ano
de 2017 até o dia 27 de dezembro e verifica que das 59 ações que compõem a carteira, 23 atingiram seu preço de negociação
máximo histórico no quarto trimestre do ano.
32 ações das 59 ações da carteira teórica do Ibovespa registram seu máximo histórico em alguma data de 2017.
Ibovespa
O índice Ibovespa também atingiu sua pontuação máxima histórica no ano de 2017. No dia 13 de outubro a pontuação do índice
registra 76.898,79 pontos, maior registro desde 29 de dezembro de 1967. No fechamento do dia 27 de dezembro a pontuação
é de 76.072,54 pontos, que está a 98,85% do preço máximo histórico.
No ano de 2017 até 27 de dezembro o Ibovespa tem rentabilidade acumulada de 26,31%.
As ações que registram máximos históricos em 27 de dezembro de 2017
Das 24 ações que atingem seus máximos históricos no quarto trimestre de 2017, três batem o maior valor histórico no dia 27
de dezembro e uma no dia 26.
A ação da Localiza ON (RENT3) no dia 27 de dezembro registra R$ 22,30 por ação, que é o maior valor de fechamento histórico
do papel desde a sua listagem em bolsa no dia 20 de maio de 2005. Em 2017 a rentabilidade acumulada do papel até 27 de
dezembro é de 108,59%.
As ações da Hypermarcas ON (HYPE3) e RaiaDrogasil ON (RADL3) registram a sua maior pontuação no dia 27 de dezembro.
Das 24 ações que atingiram seu maior valor de fechamento no quarto trimestre de 2017, duas têm rentabilidade negativa no
ano de 2017 até dia 27 de dezembro: CPFL Energia ON (CPFE3) com queda de -22,7% e Suzano Papel (ON) com -9,0% (foi
considerada a rentabilidade desde o dia 10 de novembro de 2017, quando a ação ordinária passou a ser negociada no lugar da
ação preferencial).
A ação da Estácio Part ON (ESTC3) que atingiu seu maior valor de negociação no dia 21 de dezembro de 2017 é a que tem a
melhor rentabilidade no ano de 2017 até o dia 27 de dezembro com 118,16%.
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