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Este artigo foi publicado originalmente no blog de Indexology® em 13 de julho de 2021.
Temos o orgulho de anunciar o lançamento de nossos últimos índices de criptomoedas, que incluem o novo
S&P Cryptocurrency Broad Digital Market (BDM) Index.
Como já discutimos anteriormente, as criptomoedas apresentam uma série de novas oportunidades e
desafios. Como indústria emergente, um dos maiores problemas é a falta de transparência.
Nossos novos índices S&P Cryptocurrency BDM proporcionam transparência com uma ampla visão do
mercado de criptomoedas e refletem uma perspectiva do desempenho do mercado em geral. O S&P
Cryptocurrency BDM Index inclui mais de 250 moedas no lançamento, e estimamos que ele abrange mais de
80% da capitalização total atual do mercado de criptomoedas.1
Em termos dos índices em si, os índices S&P Cryptocurrency BDM são ponderados por capitalização de
mercado. Esta corresponde ao suprimento de criptomoedas multiplicado pelo seu preço. Visto que o mercado
é especialmente dinâmico, o uso de proporções fixas para determinar a capitalização de mercado é
rapidamente ultrapassado. Em vez disso, os índices usam um algoritmo de agrupamento para selecionar a
coorte apropriada de componentes. Para mais detalhes sobre o algoritmo de classificação da capitalização de
mercado, consulte a metodologia.
Para serem incluídas no universo dos índices, as moedas devem ser precificadas pela Lukka Prime e
negociadas em bolsas reconhecidas pela Lukka. Outros critérios de elegibilidade incluem os seguintes.
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•

Capitalização de mercado – Cada componente deve ter um valor de capitalização de mercado maior
ou igual a 10 milhões de dólares no momento de sua inclusão nos índices.

•

Liquidez – Cada componente deve ter uma média do valor negociado diário (MDVT) durante três
meses de USD 100.000 no momento de sua inclusão nos índices.

•

Pesquisa de validação - Cada componente deve ter um documento técnico de apoio.

Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC, Lukka US$ 1,46 trilhões com base em mais de 950 ativos precificados pela Lukka Prime, em 30 de junho de
2021.

•

Exclusões:
•

As moedas estáveis (stablecoins) ou qualquer outro ativo digital vinculado são excluídas
porque, embora sejam uma parte essencial do ecossistema de criptomoedas, elas não
refletirão seu crescimento (ou contração) no mercado.

•

As moedas privadas são excluídas, pois podem esconder a identidade e o perfil do seu titular.

•

Moedas que estejam ou se tornem sujeitas a uma preocupação regulatória ou legal podem ser
excluídas.

Enquanto nossos índices iniciais de criptomoedas lançados em maio de 2021 se concentraram nas duas
moedas de maior porte e destaque (Bitcoin e Ethereum), esta próxima série oferece uma visão mais ampla do
mercado. Nos casos de certos índices, Bitcoin e Ethereum estão excluídas.
Ainda este ano, a série de índices S&P Digital Market procurará incluir moedas adicionais e índices de base
mais ampla, tais como benchmarks de alta capitalização e de mercado amplo.
Este lançamento inclui os seguintes índices:2
•
•
•
•
•

S&P Cryptocurrency Broad Digital Market Index
S&P Cryptocurrency BDM Ex-MegaCap Index
S&P Cryptocurrency BDM Ex-LargeCap Index
S&P Cryptocurrency LargeCap Index
S&P Cryptocurrency LargeCap Ex-MegaCap Index

As exclusões servem para destacar o desempenho de moedas relativamente menores que são ofuscadas
pelo domínio das duas maiores moedas, que constituem aproximadamente 63% da capitalização total do
mercado.3 O quadro 2 mostra como a capitalização média do mercado de moedas do índice diminui
drasticamente à medida que se excluem os componentes mega cap e large cap: de mais de US$ 4 bilhões no
S&P Cryptocurrency BDM Index, para US$ 1,1 bilhões no S&P Cryptocurrency BDM Ex-MegaCap Index, e
para apenas US$ 222 milhões no S&P Cryptocurrency BDM Ex-LargeCap Index.
Fique atento à medida que expandimos a série de índices de criptomoedas.
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Confira as perguntas frequentes para mais detalhes.
Fonte: Lukka US$ 1,46 trilhões com base em mais de 950 ativos precificados pela Lukka Prime, em 30 de junho de 2021.

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

DESCRIÇÃO

FREQUÊNCIA

PRECIFICAÇÃO

REBALANCEAMENTO

PRIMEIRA
VALORIZAÇÃO

S&P
Cryptocurrency
Broad Digital
Market Index
(USD)

Criado para
acompanhar o
desempenho de
criptomoedas listadas
em bolsas digitais
abertas reconhecidas

Fim do dia,
4 PM EST

Valor justo de
mercado

Trimestral

28 fev., 2017

S&P
Cryptocurrency
BDM Ex-MegaCap
Index (USD)

Um subconjunto do
S&P Cryptocurrency
BDM Index que exclui
os componentes do
índice mega cap

Fim do dia,
4 PM EST

Valor justo de
mercado

Trimestral

28 fev., 2017

S&P
Cryptocurrency
BDM Ex-LargeCap
Index (USD)

Um subconjunto do
S&P Cryptocurrency
BDM Index que exclui
os componentes do
índice large cap

Fim do dia,
4 PM EST

Valor justo de
mercado

Trimestral

28 fev., 2017

S&P
Cryptocurrency
LargeCap Index
(USD)

Um subconjunto do
S&P Cryptocurrency
BDM Index criado para
acompanhar os
componentes com a
maior capitalização de
mercado

Fim do dia,
4 PM EST

Valor justo de
mercado

Trimestral

28 fev., 2017

S&P
Cryptocurrency
LargeCap ExMegaCap Index
(USD)

Um subconjunto do
índice large cap que
exclui os componentes
do índice mega cap

Fim do dia,
4 PM EST

Valor justo de
mercado

Trimestral

19 de março de 2018

Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC. Este quadro é fornecido para efeitos ilustrativos.
Quadro 2: Capitalização de mercado e moeda
ÍNDICE

CAPITALIZAÇÃO

MOEDAS

CAPITALIZAÇÃO MÉDIA

S&P Cryptocurrency BDM Index (USD)

US$ 1,2 trilhões

256

US$ 4,6 bilhões

S&P Cryptocurrency BDM Ex-MegaCap Index (USD)

US$ 277 bilhões

254

US$ 1,1 bilhões

S&P Cryptocurrency BDM Ex-LargeCap Index (USD)

US$ 49 bilhões

222

US$ 222 milhões

S&P Cryptocurrency LargeCap Index (USD)

US$ 1,1 trilhões

34

US$ 33,5 bilhões

S&P Cryptocurrency LargeCap Ex-MegaCap Index (USD)

US$ 228 bilhões

32

US$ 7 bilhões

US$ 911,5 bilhões

2

US$ 455,7 bilhões

S&P Bitcoin Index (USD)

US$ 651 bilhões

1

US$ 651 bilhões

S&P Ethereum Index (USD)

US$ 261 bilhões

1

US$ 261 bilhões

S&P Cryptocurrency MegaCap Index (USD)

Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC. Dados de 30 de junho, 2021. Este quadro é fornecido para efeitos ilustrativos.
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