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Para nós na S&P DJI, é um momento emocionante porque esta nova classe de ativos está trazendo
mudanças sem precedentes ao nosso ecossistema financeiro e à mentalidade dos participantes do mercado.
O setor das criptomoedas é diferente dos mercados financeiros tradicionais, e certamente diferente dos
mercados que temos acompanhado na S&P DJI durante os últimos 100 anos. Habitando principalmente no
domínio da tecnologia, criptomoedas como o Bitcoin estão além do âmbito das moedas, títulos, commodities e
ativos físicos tradicionais. Elas são novas, estão evoluindo e não são controladas pelos governos, embora seu
uso esteja regulamentado em várias jurisdições. Ao invés disso, elas são descentralizadas, o que significa que
nenhuma entidade pode controlar ou interromper totalmente o uso dessas moedas.
Estruturalmente, essas criptomoedas estão criando seus próprios mercados novos, em evolução e
descentralizados. Um enorme volume de negociações estão sendo realizadas hoje em dezenas de bolsas de
valores, onde não há criadores de mercado tradicionais.
Porém, junto com as oportunidades, esta classe de ativos vem acompanhada de uma série de novos desafios.
Como um espaço emergente, um dos maiores problemas é a falta de transparência.
Os nossos índices de criptomoedas procuram abordar alguns dos desafios que o setor enfrenta atualmente,
incluindo a questão da transparência. Os índices independentes, confiáveis e acessíveis da S&P DJI têm um
longo histórico de trazer transparência a uma ampla gama de mercados em diversas classes de ativos e
regiões geográficas, e acreditamos que eles podem fazer o mesmo para esta classe de ativos emergente e
complexa.
Para isso, estamos lançando a nossa série de índices em torno das duas maiores e mais proeminentes
criptomoedas: Bitcoin e Ethereum. O lançamento inicial incluirá os seguintes índices:
•
•
•

S&P Bitcoin Index
S&P Ethereum Index
S&P Cryptocurrency MegaCap Index

Estes índices medirão o desempenho de Bitcoin, Ethereum e uma ponderação por capitalização de mercado
de Bitcoin e Ethereum, respectivamente.

Quadro 1: Índices de Criptomoedas da S&P DJI
ÍNDICE

DESCRIÇÃO

FREQUÊNCIA

PRECIFICAÇÃO

REBALANCEAMENTO

PRIMEIRO VALOR

S&P Bitcoin Index

Criado para medir
Bitcoin

Fim do dia, 4 PM
EST

Valor justo de
mercado

Trimestral

1 janeiro, 2014

S&P Ethereum
Index

Criado para medir
Ethereum

Fim do dia, 4 PM
EST

Valor justo de
mercado

Trimestral

4 abril, 2016

S&P
Cryptocurrency
MegaCap Index

Medida ponderada
por capitalização 1 de
Bitcoin e Ethereum

Fim do dia, 4 PM
EST

Valor justo de
mercado

Trimestral

28 fevereiro, 2017

Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC. Este quadro é fornecido para efeitos ilustrativos.

Ainda este ano, a série de índices S&P Digital Market procurará incluir moedas adicionais e índices mais
abrangentes, tais como benchmarks de alta capitalização e de mercado amplo.
Fique atento à medida que expandimos esta série de índices.

Leia mais em indexologyblog.com
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A capitalização de mercado corresponde ao fornecimento de criptomoedas multiplicado pelo seu preço.
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