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A S&P Dow Jones Indices lança nova série de Índices de
Criptomoedas, incluindo o S&P Bitcoin Index
A nova série inclui os índices S&P Bitcoin Index, S&P Ethereum Index e S&P Cryptocurrency
MegaCap Index
NOVA YORK, 4 de maio de 2021: A S&P Dow Jones Indices (S&P DJI), o principal provedor de
índices no mundo, lançou oficialmente a sua nova série de benchmarks de ativos digitais, os S&P
Digital Market Indices. Estes novos índices que levam a marca da S&P DJI medirão o desempenho
de ativos digitais listados em reconhecidas bolsas abertas de criptomoedas.
Como parte do lançamento, a série de índices inclui o seguinte:
●
●
●

S&P Bitcoin Index, que procura medir o desempenho do Bitcoin.
S&P Ethereum Index, que procura medir o desempenho do Ethereum.
S&P Cryptocurrency MegaCap Index, que procura medir o desempenho dos ativos digitais
Bitcoin e Ethereum.

Ainda neste ano, a série S&P Digital Market Indices incluirá moedas adicionais e índices mais
abrangentes, tais como benchmarks de alta capitalização e de mercado amplo.
Os índices utilizam dados de preços de Lukka, um fornecedor de software e dados de criptomoedas,
para determinar o universo de elegibilidade e preços dos componentes. O Comitê de Índices da S&P
DJI administra o índice. A S&P DJI anunciou inicialmente ter capacidade para um novo índice de
criptomoedas conjuntamente com Lukka em dezembro de 2020.
O mercado para ativos de criptomoedas continua a crescer e, junto com isso, a demanda dos
investidores por benchmarks e soluções baseadas em índices para ativos de criptomoedas e da
blockchain é mais importante do que nunca. Os Digital Market Indices farão com que seja mais fácil
para os investidores acessar e a avaliar esta emergente classe de ativos tecnológica, enquanto
potencialmente mitigam alguns dos riscos comuns associados a este mercado tradicionalmente
especulativo.
“Os mercados financeiros tradicionais e ativos digitais já não se excluem mutuamente”, disse Peter
Roffman, Diretor Global de Inovação e Estratégia da S&P Dow Jones Indices. “À medida que as
criptomoedas se massificam, os investidores agora têm acesso a benchmarks confiáveis e
transparentes, respaldados por dados de preços de qualidade institucional. Esperamos expandir ainda
mais a nossa família Digital Market Indices e fornecer a transparência tão necessária para este
fascinante mercado”. Além dos novos S&P Digital Market Indices, a S&P DJI também lançou, no final
do ano passado, soluções de índices customizados de criptomoedas. Desde então, no primeiro
trimestre de 2021, a IDX Insights lançou uma série de índices de criptomoedas customizados
gerenciados por risco; a primeira série baseada nas capacidades de criação de índices customizados
de criptomoedas da S&P DJI.
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SOBRE A S&P DOW JONES INDICES
A S&P Dow Jones Indices é a maior fonte global de conceitos, pesquisa e dados essenciais com base em
índices. Aqui nasceram icônicos indicadores do mercado como o S&P 500® e o Dow Jones Industrial Average®.
Os investimentos de ativos em produtos baseados nos nossos índices são maiores do que qualquer outro
provedor no mundo. Desde que Charles Dow criou o primeiro índice em 1884, a S&P DJI tem trabalhado na
inovação e desenvolvimento de índices em diversas classes de ativos, ajudando a definir a maneira em que os
investidores medem os mercados e fazem negócios.
S&P Dow Jones Indices é uma subsidiária de S&P Global (NYSE: SPGI), que proporciona as informações
fundamentais que indivíduos, empresas e governos precisam para tomar decisões com confiança. Para mais
informações, visite www.spglobal.com/spdji.
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