
  غداً الثالثاء للسندات الحكوميةالبورصة تطلق مؤشر جديد 
  مؤشرات فرعية قريباً تتوافق مع أفضل المعايير الدولية 4مؤشر عام يتتبع أداء سندات الخزانة غداً و

  

ة  وق البورص رية المقيدة والمتداولة في س ندات الخزانة المص راً لس رية غداً الثالثاء مؤش ة المص تطلق إدارة البورص

ستكماالً لجهودها الرامية لتطوير مؤشرات  المصرية، بعد اعتماد لجنة المؤشرات بالبورصة منهجية المؤشر الجديد ا

تاحة منتجات استثمارية تتبع تلك المؤشرات وتعزز من تنوع المنتجات قياس أداء األوراق المالية المتداولة بما يسمح بإ

ات الدولية في مجال تطوير  ل الممارس تثمرين، وذلك لما يتوافق مع أفض تثمارية المتاحة أمام جميع فئات المس االس

  ألول مرة في تاريخ البورصة المصرية.وإدارة مؤشرات البورصات، وذلك 

  

 ، حيثصدار داخل المؤشرإوزن كل سند دات األكثر سيولة، فيما تحدد القيمة السوقية للتضم المؤشرات الجديدة السن

سعار السندات، والعائد الناتج من الكوبونات المستحقة، مما أاعتباره كل من العائد الناتج من التغير في  ييأخذ المؤشر ف

  . ألداء السندات الحكومية المكونة للمؤشريعكس العائد الكلي 

  

ً  ؤشرات فرعيةم 4و  ،عام  سيتم إطالقه غداً الثالثاءتتكون مؤشرات سندات الخزانة من مؤشر  تحدد  سيتم تدشينها قريبا

ذ تتيح المؤشرات الفرعية للمتابعين مقارنة أداء سندات الخزانة ذات فترات استحقاق إبناء على فترات استحقاق مختلفة، 

زانة شهرياً بواسطة االدارة المختصة بالبورصة وتشمل المراجعة استبعاد تتم مراجعة مؤشرات سندات الخ، ومتقاربة

تستوفى معايير االنضمام للمؤشر وذلك لضمان التمثيل الجيد لسوق السندات  يدراج السندات التإالسندات غير المؤهلة و

  .نقطـة 1000 بقيمـة 2021ينايـر  3تـم احتسـاب مؤشرات سندات الخزانة ابتـداء مـن ، ولقد المصرية

  

ندات الحكومية فيما  ندات الخزانة وذلك من خالل نظام تداول الس عير س رية نظام الكتروني لتس ة المص توفر البورص

ر مرجعي ه، فتسعير تنافسي من خاللالذي يتيح توفير  "GFITااللكتروني " ـ منتجات يتيح استحداث وجود مؤشـ

ــد أداة جيــدة تســتطيع المؤسسات المالية ، على السندات كصناديــق المؤشـراتجديدة ماليـة  حيــث أن المؤشــر يُع

  .صدار صناديق استثمار متداولة عليهااســتهدافها إل

  

ابه، وكذلك كافة البيانات  ر وطريقة حس تبعاد من المؤش مام واالس رية معايير االنض ة المص ر البورص تنش

ائية رات ف االحص ة بالمؤش رية يالخاص ة المص رات البورص ة اإللكتروني وذلك حتى يمكن  نش وعلى موقع البورص

  لمن يتتبع المؤشرات معرفة التغيرات التي طرأت عليه.

   

سندات الحكومية، وسط نشاط ملحوظ واستثنائي للتطوير نظام تداول باستكماالً لجهود إدارة البورصة  تأتي هذه الخطوة

آلية طلب يد المطور من قبل إدارة البورصة المصرية الجديتضمن نظام التداول ، وفي تداوالت السندات الحكومية



، وهي آلية تسمح للمتعاملين الرئيسين بتقديم طلبات لتسعير السندات من خالل "”Request for Quotationالتسعير، 

"، تسمح ألي متعامل رئيسي بتسعير السند   SCREEN QUOTATION ”النظام، باإلضافة إلى شاشة تسعير

والجاري العمل على تفعيله  -التداول المستمر من خالل تالقي أوامر البيع والشراء و شراؤه، وكذلك الرغب في بيعه أ

وعديد من الخيارات التي تسهل عملية تواصل المتعاملين داخل هذا السوق،  -بعد الحصول على الموافقات المطلوبة

  ".Trade Reportingخارج النظام" بدال من المتبع في السابق وهو شاشة لتنفيذ التعامالت المتفق عليه

 
 
 


