مؤرش ® iBoxxتداول للصكوك وأدوات الدين الحكومية (ر.س)

شفافية ،استقاللية ،موضوعية ،وتغطية متعددة لجميع فئات األصول.

تعرض قواعد املؤرش تغطية واسعة للصكوك وأدوات الدين الحكومية بالريال السعودي مع املحافظة عىل الحد األدىن من معايري
قابلية االستثامر والسيولة .يعد هذا املؤرش جز ًءا من مجموعة مؤرشات ® iBoxxالعاملية ،التي يدعمها التسعري متعدد املصادر.
حيث تقدم مؤرشات ® iBoxxمعايري متثيلية وموضوعية لتقييم أداء أسواق السندات واالستثامرات.
يتضمن مؤرش “® iBoxxتداول للصكوك وأدوات الدين الحكومية “ صكوك الدخل الثابت املتوافقة مع الرشيعة اإلسالمية وأدوات
الدين الصادرة عن حكومة اململكة العربية السعودية ويعود تاريخ املؤرش إىل يناير.2020

إحصائيات رئيسية

$5trn

إجاميل قيمة صفقات املشتقات املالية (قيمة
التداول خارج املنصة املرتبطة مبؤرشات
()IHS Markit

الشفافية

+$140bn

تكون املعلومات حول منهجية املؤرش القامئة عىل قواعد اختيار مكونات املؤرش ،واملراجعة الشهرية ،وحسابات إجاميل العائد
اليومي متاحة للجمهور.

إجاميل قيمة األصول يف صناديق املؤرشات
املتداولة

االستقاللية

15,000+

استخدام التسعري املستقل متعدد املصادر والبيانات املرجعية الخاضعة الختبار جودة صارم من خالل عملية تسعري موثقة بالكامل.
وتلتزم  IHS Markitبإدارة جميع مقاييس األداء املالية مبا يتامىش مع مبادئ  IOSCOكام أنها مسؤول مؤرشات معتمد مبوجب
الئحة املعايري األوروبية (.)BMR

عدد املؤرشات

20,000+
عدد السندات يف مؤرشات iBoxx

تحليل متعدد األبعاد

500+

يتم نرش مجموعة واسعة من القيم التحليلية لدعم تحليل املخاطر ،قياس األداء ،والتحليل النسبي.

عدد العمالء

املرونة

أنواع العمالء

القدرة عىل تقديم مؤرشات تلبي معايري استثامر محددة.

مدراء األصول

عمق البيانات
يتم نرش مجموعة وافرة من تحليل البيانات واملؤرشات الفرعية ذات الصلة لدعم تحليل املؤرش باإلضافة لعوائد املؤرش التاريخية.

مصدرو صناديق املؤرشات
املتداولة
صناديق التحوط
مؤسسات التأمينات  /التقاعد

رمز رويرتز
التعريفي

رمز بلومبريغ
التعريفي

اسم املؤرش

النسخة الرمز الدويل

مؤرش ايبوكس تداول صكوك وأدوات دين حكومية CPI
بالريال السعودي

GB00BL08V079

IBXXSNB1.

IBXXSNB1

مؤرش ايبوكس تداول صكوك وأدوات دين حكومية TRI
بالريال السعودي

GB00BL08V186

IBXXSNB2.

IBXXSNB2

بنوك االستثامر

456449251-0820-CU

معايري األهلية للمؤرش
نوع املصدر

ادوات دين ثابتة صادرة عن حكومة اململكة العربية السعودية او مؤسسة النقد العريب السعودي

نوع الصكوك

تشمل :الصكوك وأدوات الدين ذات العوائد الثابتة بالريال السعودي
تستبعد :السندات مبوجب أحكام القاعدة  ,144Aوالسندات الصفرية ،والسندات الثابتة إىل متغرية ،والسندات القابلة للتحويل ،والتضخم وغريها من السندات
املرتبطة باملؤرش ،والسندات التي يتم دفع قسامئها كاملة عند االستحقاق ،والسندات الجديدة الداخلة يف املؤرش والتي سميت قبل املراجعة ،والسندات القابلة
للتحويل بشكل اختياري وإلزامي والسندات املتعرثة ،وسندات التجزئة ،والطرح الخاص.

تاريخ االستحقاق

ال يوجد متطلبات لالستحقاق

قيمة االستحقاق

الحد األدىن  100مليون ريال سعودي

التصنيف

ادوات الدين املصنفة والغري مصنفة جميعها مؤهلة للمؤرش

العملة

ريال سعودي

تفاصيل املؤرش
مصادر التسعري

)Markit Evaluated Bond Pricing Service (EVB

حساب املؤرش
املراجعة

يوم ًيا (من االثنني إىل الجمعة)

شهري (اخر يوم تقوميي)

املنطقة الزمنية

( )UTC / GMT + 03: 00( 15:00الرياض ،اململكة العربية السعودية)

تاريخ البداية

 31يناير 2020

الوزن

القيمة السوقية

1

احصائيات املؤرش ( 23يونيو )2020
عدد املكونات

56

املدة الزمنية (سنوات)

6.127

العائد السنوي

2.685

 1سيتم احتساب قيم يوم الجمعة باستخدام أسعار يوم الخميس مع إضافة الفائدة املستحقة حتى يوم الجمعة.
ومن املتوقع أن يتم احتساب قيم املؤرش ليوم األحد يف مرحلة الحقة .حيث مبجرد توفرها ،سيتم نرشها قبل افتتاح السوق السعودي يف يوم االثنني التايل.

Tadawul SAR Government Sukuk & Bond (Overall) SAR Government Sukuk and Bond Yield Curve by
TRI
Market Value
( 23يونيو )2020
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Disclaimer

The intellectual property in the index referenced herein is owned
by or licensed to Markit Indices Limited and/or its affiliates
(Markit). This document and information herein is not sponsored,
promoted or endorsed by Markit. Markit does not make any
warranties or representations of any kind as to the accuracy,
completeness, fitness for a particular purpose or results to be
obtained by using the index or information contained herein.
Markit shall not in any way be liable to any recipient for any
inaccuracies, errors or omissions in the Markit data, regardless of
cause, or for any damages (whether direct or indirect) resulting
therefrom. This document does not constitute any express or
implied financial, investment, legal, tax or any other advice of any
kind or recommendation by Markit.

Copyright © 2020 IHS Markit. All Rights Reserved

Apr-20

Mar-20

Feb-20

99
Jan-20

For further information, please refer to the relevant guide on:
https://ihsmarkit.com/products/indices.html
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