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 متساوي األوزان لتنویع أدوات قیاس أداء السوقEWI EGX70 مؤشر
 بدایة من أغسطس EGX50EWI وEGX70 EWI على مؤشرىEGX30 تعمیم منهجیة اختیار الشركات بمؤشر

 یستهدف اتباع المنهجیات المتعارف علیها لیعكس أداء الشركات بطریقة أفضل EGX70 EWI :فرید
 

 متساوي األوزان، وهو مؤشر یقیس أداء أفضل 70 شركة في EGX70 EWI تدشن البورصة المصریة األحد المقبل مؤشر جدید
 ،EGX70 وإلغاء المؤشر الحالي ،EGX30 البورصة المصریة من حیث قیمة السیولة والنشاط بعد استبعاد الشركات المكونة لمؤشر

 .وبمــا یتوافــق مــع أفضــل الممارســات الدولیــة فــي مجــال إدارة مؤشــرات أســواق األوراق المالیــة
 ابتداًء من 2 ینایر 2008بقیمة 1000 نقطة، وتحصل كل شركة مدرجة EGX70 تم احتساب المؤشر الجدید الذي یعتبر بدیُال لمؤشر

 .على نفس الوزن النسبي وهو حوالي 1,43% في أول أیام المراجعة الدوریةEGX 70 EWI بمؤشر
 كما أقرت لجنة المؤشرات بالبورصة المصریة، تعدیل منهجیة إدراج الشركات بالمؤشرات بحیث یتم اختیار الشركات المكونة لمؤشر

EGX70 EWI ، ومؤشرEWI  EGX50 كما هو معمول به في مؤشر البورصة المصریة الرئیسي  EGX30على أن یتم العمل به 
 إدراج الشركات «EGX30» اعتبارًا من شهر أغسطس 2020، حیث راعت إدارة البورصة خالل عملیة تطویرها لمنهجیة مؤشر

 التي تحقق قیم تداول مرتفعة بشكل شهري بدًال من االعتداد بإجمالي قیم التداول بنهایة فترة المراجعة كل 6 أشهر، والتي كان من الممكن
 .أن تتضمن انضمام شركات التي تحقق طفرات في قیم التداول ولكن بصورة غیر مستمرة

 من جانبه قال محمد فرید رئیس البورصة المصریة، إن منهجیة احتساب المؤشر الجدید هي أحد المناهج المتبعة من قبل العدید من
 .المؤسسات العالمیة التي تصدر مؤشرات تعكس أداء الشركات المكونة للمؤشر بصورة أكثر تعبیرًا عن أدائها السعري

 ویتیح المؤشر الجدید إمكانیة استحداث منتجات مالیة كصنادیق مؤشرات، حیث أن المؤشر الجدید یعد أداة جیدة تستطیع المؤسسات
 وكذلك یتماشــــى المؤشــــر مــــع متطلبــات ،INDEX TRACKING االستثماریة استهدافها إلصدار صنادیق استثمار تتبع المؤشر

 العاملیــــن فــــي الســــوق، خاصــــة مدیــــري صنادیــق االستثمار الذیــن یرغبــــون فــــي وجــــود مؤشــــر مرجعــــي متســاوي
 .األوزان وهو ما یسهم فــــي الترویــــج لوثائقهــــا

 من شأن المؤشر الجدید أن یساعد في تعزیز فرص نمو وتطور صناعة صنادیق االستثمار عبر تنویع الخیارات االستثماریة أمامهم
 .وتمكینهم من دقة قیاس أداء محافظهم التي تستهدف المؤشر

 وعقدت إدارة البورصة حوارًا مع كافة أطراف السوق الفاعلة حول المؤشر الجدید، والتي انتهت إلى احتیاج السوق لمؤشر جدید متساوي
 األوزان، واستكملت البورصة متطلبات البنیة الفنیة واختبارات المؤشر على نظام التداول االلكتروني، الالزمة إلطالقه نهائیًا والمقرر له

 .األحد المقبل الموافق 2 فبرایر 2020
 وتأتى هذه الخطوة استكماًال لخطة التطویر الشاملة التي تنفذها إدارة البورصة على كافة مؤشراتها، حرصًا منها على تطویر أدوات

 .السوق ومؤشراته، لتلبى رغبات العدید من األطراف الفاعلة في سوق األوراق المالیة المصري
 یضم أنشط 30 شركة من ،" EGX30 CAPPED" وكانت البورصة المصریة قد دشنت فبرایر 2019، مؤشر جدید محدد األوزان

 .حیث السیولة والنشاط، فیما یحدد رأس المال السوقي المرجح بنسبة األسهم حرة التداول وزن كل شركة داخل المؤشر
 بأنه محدد األوزان، حیث تضع قواعده حدًا أقصى لوزن كل شركة داخل المؤشر 15% عند "EGX30 Capped "یتمیز مؤشر

 .المراجعة ربع السنویة لألوزان بهدف الحد من سیطرة عدد محدود من الشركات على حركة المؤشر في مجمله
 مع التعدیالت األخیرة التي طرأت على الباب الثالث بالالئحة التنفیذیة لقانون سوق رأس المال EGX30 Capped وتتسق منهجیة

 الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بالسیاسات االستثماریة لصنادیق االستثمار، األمر الذي یساعد مدیري االستثمار
 .والمساهمین على قیاس أدائها

 وتتفق منهجیة المؤشر مع المادة 174 (السیاسة االستثماریة للصندوق) من الفصل الثاني (صنادیق االستثمار) والتي تنص على " أال
 تزید نسبة ما یستثمر في شراء أوراق مالیة لشركة واحدة على 15% من صافي أصول الصندوق وبما ال یتجاوز 20% من األوراق
 المالیة لتلك الشركة"، وذلك تحدیثًا للمادة رقم 149 من الفصل الثاني (صنادیق االستثمار) من الباب الثالث من الالئحة التنفیذیة لقانون

 .سوق المال الصادر بالقانون رقم 95 لعام 1992
 ونصت على أن "یكون استثمار أموال صندوق االستثمار في األوراق المالیة في الحدود ووفقا للشروط التي ُأقرت بأال تزید نسبة ما

 ."یستثمر في شراء أوراق مالیة لشركة واحدة على 10% من أموال الصندوق وبما ال یتجاوز 15% من أوراق تلك الشركة



 ألنشط 30 شركة للعائد الكلى، لیعكس أثر توزیعات «EGX30 TR» ودشنت البورصة أیضا خالل شهر أغسطس عام 2019 مؤشًرا
 األرباح النقدیة على أداء السوق، وهو مالم یكن متاحًا قبل هذا المؤشر الذي یعكس التحركات السعریة لألسهم المكونة للمؤشر مضافًا إلیها

 .األثر اإلیجابي لتوزیعات األرباح النقدیة لتعكس أداء السوق بصورة أشمل
 وفي ینایر عام 2020 انتهت إدارة البورصة من عملیة تطویر شاملة لكافة المؤشرات القطاعیة، وذلك في ضوء الهیكلة الواسعة التي

 أجرتها على جمیع القطاعات، وإعادة تبویب وتسكین للشركات المدرجة، وانتهت عملیة المراجعة والتطویر إلى إصدار ١٧ مؤشرا
 قطاعیا بدًال من ١٢ قبل هیكلة القطاعات، حیث تم استحداث مؤشرات قطاعیة جدیدة أهمها مؤشر لقطاع الخدمات التعلیمیة وخدمات النقل
 والشحن، وتستهدف إدارة البورصة من تطویر المؤشرات القطاعیة مساعدة كافة المتعاملین في قیاس األداء السعري للشركات التابعة لكل

 .قطاع وذلك بغرض إحداث قدر كبیر من تكافؤ الفرص بین الشركات العاملة بذات النشاط
 
 


