الحدود المعيارية لمعدالت العائد
دورا حيويا في النظام المالي ،وتعد بالغة األهمية لتحقيق أداء فعال وسلس في
تلعب الحدود المعيارية لمعدالت العائد ً
األسواق المالية .يستخدم المشاركون في السوق الحدود المعيارية لمعدل العائد لتقييم أصولهم وكذا تقييم أنواع من
العقود المالية مثل عقود المبادلة لمعدالت العائد والرهونات العقارية والسحب على المكشوف من البنوك ومعامالت
مالية أخرى أكثر تعقيدًا.

مجموعة العمل بسوق المال

المصري)(MMCG

تضم مجموعة العمل بسوق المال المصري ) (MMCGكالً من البنك المركزي المصري والبنك األوروبي إلعادة
اإلعمار والتنمية ) (EBRDوعدداً من البنوك التجارية العاملة في السوق المصري .تعمل مجموعة العمل بسوق
المال المصري على مناقشة وإصدار توصيات بعمل تطورات سوقية محددة من شأنها أن تضمن أمان وكفاءة سوق
المال المصري.
توصي مجموعة العمل بسوق المال المصري المشاركين في السوق بالبدء في استخدام معدل العائد  CONIAفي
تسعير معامالت النقد والمشتقات المالية.

مؤشر لمتوسط معدل العائد لليلة واحدة للتعامالت بين البنوكCONIA
قرر البنك المركزي المصرري تطوير مششرر لمعدل العائد الخالي من المخاطر بالجنيه المصرري اسرتنادًا إلى بيانات
االقراض بين البنوك لليلرة واحردة والتي يتم جمعهرا من قبلره ،لتكون بمثرابرة حرد معيراري موثوق بره لمعرفرة وإدارة
معدالت العائد على المعامالت .يتم احتسراب  CONIAعلى أنه المتوسرط الحسرابي المقتطو والمرجب بالحجم لمعدل
العائد على المعامالت الغير مضمونة بين البنوك لليلة واحدة.

متى تم نشر معدل العائد  CONIAألول مرة؟
قام البنك المركزي المصري بنشر بيانات معدل العائد  CONIAألول مرة في األول من أكتوبر  ،2019ليعكس
نشاط المعامالت التي تمت بين البنوك في يوم  30سبتمبر .2019
يتم نشر معدل العائد في موعد أقصاه الساعة  10:30صبا ًحا بتوقيت القاهرة في كل يوم عمل ،استنادًا إلى المعامالت
الفعلية التي تمت في يوم العمل السابق ،وذلك على كل من الصفحة الرئيسية والصفحة المخصصة لمعدل العائد
 CONIAتحت قسم االحصائيات على موقو البنك المركزي المصري ،وكذلك من خالل رمز معدل
العائد )=(0#CONIAعلى ريفينيتف  Refinitivو ) (COIAA Indexعلى بلومبرج .Bloomberg

كيف يتم احتساب معدل العائد CONIA؟
تم وضو منهجية الحتساب معدل العائد  CONIAبعد أخذ مالحظات مجموعة العمل بسوق المال المصري في
االعتبار من خالل عقد سلسلة من ورش العمل .ويقوم البنك المركزي بمراجعة تلك المنهجية بشكل سنوي على
األقل.
سيتم احتساب  CONIAيوميًا بنا ًء على جميو التعامالت المشهلة بين البنوك خالل يوم العمل السابق ويتم ترتيبها
من األصغر إلى األكبر طبقا لمعدل العائد االسمي الذي تم االفصاح عنه لتلك المعامالت .يتم تحديد واستبعاد أعلى
وأقل  %15من أحجام التداول العتبارها قيما ً متطرفة .ثم يتم احتساب المتوسط المرجب للمعامالت المتبقية وهو ما
يمثل معدل عائد  CONIAلذلك اليوم تحديداً إلى جانب قيمة حجم التداول المشهلة.
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ما هي معدالت العائد المركبة لمعدل العائد CONIA؟
تمثل المعدالت المركبة التي يتم نشرها معدل العائد المركب خالل الفترة المرجعية ،وهو ما يعادل االستثمار اليومي
في سوق االنتربنك لتلك الفترة .يتم احتساب هذه المعدالت باستخدام القيم التاريخية اليومية لمعدل العائد CONIA
في ليلة واحدة ،وذلك للفترة المرجعية باستخدام العدد الفعلي لأليام مقسومة على  360يو ًما سنويًا كما هو معتاد في
أسواق المال المصرية.

لماذا ينشر البنك المركزي المصري معدالت العائد المركبة لـ CONIA؟
سيتيب نشر المعدالت المركبة لر  CONIAللمشاركين في السوق تتبو تطور معامالتهم خالل الفترات المرجعية
المنشورة .يوصى باستخدام هذه المعدالت كمششر فقط وليس الستخدامها لحساب العائد على مستوى الفترات القياسية
نادرا ما تتطابق مو عدد األيام الفعلية لفترة العائد وذلك بسبب
(على سبيل المثال  1أو  3أو  6أشهر) ،حيث إنها ً
عطالت نهاية األسبوع أو العطالت في بداية الفترات المذكورة.

ما هو المؤشر الخاص بمعدل العائد  CONIAوكيف يجب استخدامه؟
يمثل المششر الخاص بر  CONIAالعوائد الناتجة من استثمار متجدد يربب عائد كل يوم طبقا لمعدل العائد .CONIA
وبالتالي ،يمكن استخدام التغير في هذا المششر بين أي تاريخين لحساب معدل العائد المستحق الدفو على المنتجات
المالية التابعة لمعدل العائد  CONIAخالل عدد محدد من األيام في كل فترة فائدة.
سيكون المششر الخاص بر  CONIAهو الوسيلة األفضل لحساب العائد على المنتجات المختلفة التي تتبو CONIA
في احتساب معدل العائد .ومن المهم استخدام هذا المششر لزيادة كفاءة التحوط على مستوى كافة المنتجات المالية.
سيقوم المتعاملون بالسوق باستخدام المششر الخاص بر  CONIAلحساب المعدل المركب ألي فترة عائد ،عن طريق
استخدام المعادلة أدناه:

حيث  Tهو عدد األيام يف رفتة العائد المحتسبة

متى تم نشر معدالت العائد المركبة والمؤشر الخاص بـ  CONIAألول مرة؟
قام البنك المركزي المصري بنشر معدالت العائد المركبة والمششر الخاص بر  CONIAفي  14يوليو ،2021
ليعكس نشاط تعامالت  13يوليو .2021
يتم نشر معدل العائد المركب وبيانات المششر الخاص بر  CONIAفي موعد أقصاه الساعة  10:30صبا ًحا بتوقيت
القاهرة في كل يوم عمل ،استنادًا إلى المعامالت الفعلية التي تمت في يوم العمل السابق .ومن المهم مالحظة انه بينما
يكون التاريخ المرجعي لمعدل العائد CONIAهو نفس تاريخ اجراء المعامالت في سوق االنتربنك ،فان التاريخ
المرجعي لمعدالت العائد المركبة والمششر الخاص بر  CONIAهو تاريخ استحقاق تلك المعامالت .مما يعنى أن
معدالت العائد المركبة والمششر الخاص بمعدل العائد  CONIAسيكون التاريخ المرجعي لهما دائ ًما بعد يوم عمل
واحد من التاريخ المرجعي لمعدل العائد  CONIAالنهائي المنشور.
يتم نشر المعدالت أيضا ً على كل من الصفحة الرئيسية والصفحة المخصصة لر  CONIAتحت قسم االحصائيات
على موقو البنك المركزي المصري ،وكذلك من خالل رمز معدل العائد )=(0#CONIAعلى ريفينيتف Refinitiv
و ) (COIAA Indexعلى بلومبرج .Bloomberg
لمزيد من المعلومات ،يرجى التواصل على البريد اإللكتروني dmu.mm@cbe.org.eg
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