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MTS pričenja objavljati indeks državnih 
obveznic Slovenije 

 

MTS, glavni evropski posrednik na elektronskem trgu dolžniških vrednostnih papirjev, 

danes naznanja pričetek objavljanja MTS Slovenia Government Index-a, prvega 

neodvisnega indeksa Eurodenominiranih obveznic Republike Slovenije, ki bo 

objavljan sprotno (v realnem času).  

 

MTS Slovenia Government index, novi član Euro MTSove družine indeksov, bo nudil 

transparentnost in neodvisnost ter olajšal trženje, saj je tak indeks idealno orodje za  

investitorje, kakršni so skladi, ki kotirajo na borzah (ETF), ki  tržijo skoraj samo 

instrumente, ki jih lahko sledijo preko indeksov.  

 

Boštjan Plešec, generalni direktor v Ministrstvu za finance Republike Slovenije, je 

dejal: 

 

“Pozdravljamo MTSovo pobudo, da zagotovi indeks v realnem času za slovenske 

državne obveznice, s čimer bo zadovoljil povpraševanje vlagateljev po neodvisni tržni 

referenci.” 

 

Jack Jeffery, glavni izvršni direktor MTS, je dejal: 

 

“Indeks vzpostavljamo zaradi zahtev udeležencev trga, da jim bo služil kot orodje za 

upravljanje posamičnih portfeljev, hkrati pa še naprej širimo obseg EuroMTS indeksa, 

ki ga že uporablja preko trideset ETF skladov.  Odločeni smo, da bomo še naprej v 

vodilni vlogi na področju razvijajočih se evropskih trgov dolžniških vrednostnih 

papirjev ter pričakujemo, da bomo kmalu lahko oznanili spet nove dosežke naših 

podjetij.  

 



MTS Slovenia Government Index se sprotno izračunava in objavlja od 9:00 to 17:30 

CET,  z dnevnimi preseki ob 11:00 CET in 17:30 CET.  

 

Dodatne informacije o indeksu, vključno s historičnimi podatki in mesečno sestavo, 

so prosto dosegljivi na www.euromtsindex.com  in pri raznih prodajalcih tržnih 

podatkov. 
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Pojasnila za medije 
O EuroMTS indeksih: 
 
Indeksi EuroMTS predstavljajo  nabor prvovrstnih neodvisnih, transparentnih indeksov dolžniških 
vrednostnih papirjev Evroobmočja v realnem času, namenjenih mendarodnim investitorjem. Zajema  
EuroMTS Globalni indeks po skupinah ročnosti vrednostnih papirjev, skupino EuroMTS Indeksov, ki 
sestoji iz vrednostnih papirjev držav Evroobmočja, indeksiranih z inflacijo,  EuroMTS Splošni indeks 
državnih vrednostnih papirjev in podskupine indeksov po državah,  EuroMTS Kratki splošni indeks, 
EuroMTS AAA in ex-AAA indekse,  EuroMTS Državni indeks zakladnih menic,  EuroMTS Indeks 
državnih vrednostnih papirjev s premoženjskim kritjem in  EuroMTS Depozitne indekse (ki vključujejo  
EuroMTS Eonia indekse in  EuroMTS FedFunds indekse). 
 
EuroMTS indeksi obveznic so izračunani in objavljani v realnem času med  9:00CET in 1730CET, 
uporabljajoč  nakupne cene  (bid prices) obveznic, s katerimi se trguje na trgu MTS. MTS je vodilni trg 
v Evropi za trgovanje z dolžniškimi vrednostnimi papirji. Indekse sestavlja, izračunava in objavlja  
EuroMTS, trži pa jih MTSNext. Dostopni so na  www.euromtsindex.com in preko raznih prodajalcev 
tržnih informacij kot sta Reuters (euromtsindex <GO>) and Bloomberg (EMTI <GO>).   EuroMTS 
Indekse trenutno sledi 29 investicijskih skladov, ki kotirajo na borzah (Exchange Traded Funds - ETF)  
in služijo za referenco več kot štiristo milijard evrov sredstev v upravljanju.  
 
Podrobnejše informacije so na voljo na www.euromtsindex.com 

O MTS: 
 
MTS je vodilni posrednik za elektronsko trženje dolžniških vrednostnih papirjev v Evropi s preko 500 



kvalificiranimi uporabniki in povprečnim dnevnim prometom preko 85 milijard €. MTS-ove stranke 
uživajo tudi koristi od povezanosti MTS-a s skupino Londonske borze, najbolj razvejane vodilne 
evropske borzne institucije,  ki upravlja z največjim in najbolj likvidnim trgom lastniških vrednostnih 
papirjev v Evropi.  
 
MTS-ovi trgi zagotavljajo profesionalno trgovalno okolje za trgovanje med člani trgovalnega sistema 
(“interdealer marketplace”), s čimer nudi primarnim vpisnikom z vsega sveta dostop do edinstvene 
likvidnosti, transparentnosti in širine ponudbe.   
 
MTS preko BondVision, najbolj zaupanja vrednega in učinkovitega elektronskega trgovalnega sistema 
za obveznice zagotavlja tudi  trgovanje primarnih vpisnikov s strankami in tako ponuja institucionalnim 
investitorjem izjemen neposredni dostop do trgovanja z člani trgovalnega sistema (“market makers”).  
 
MTS Data zajema podatke neposredno in izključno iz trgovanja med člani sistema MTS (“interdealer 
trga”) in vključuje referenčne podatke v realnem času, referenčne cene, časovne serije podatkov in 
trenutne izseke podatkov, s čimer zagotavlja vir referenčnih podatkov na trgu dolžniških vrednostnih 
papirjev.  
 
Skupina Londonske borze: 
 
Skupina Londonske borze (LSE.L) je locirana v središču svetovne finančne skupnosti. Skupina 
upravlja širok spekter mednarodnih trgov lastniških in dolžniških vrednostnih papirjev ter izvedenih 
finančnih instrumentov, ki vključuje Londonsko borzo, Italijansko borzo (Borsa Italiana); MTS, vodilni 
evropski trg državnih vredostnih papirjev in Turquoise, ki ponuja vseevropsko in ZDA trženje 
registriranih in ostalih lastniških vrednostnih papirjev.  Skupina tako nudi mednarodnim  gospodarskim 
družbam izjemen  dostop do  evropskih kapitalskih trgov.  
 
Skupina je vodilna pri razvijanju trgovalnih platform visoke učinkovitosti in softwara za kapitalske trge, 
prav tako pa  nudi svojim strankam iz vsega sveta širok spekter proizvodov s podatki v realnem času 
in referenčnimi podatki ter post–trgovalnih storitev.  
 
Skupina na sedežu v Londonu in pomembnimi enotami v Italiji in na Sri Lanki zaposluje okrog 1.500 
delavcev. 
 
Dodatne informacije o Skupini Londonske borze so dosegljive na 
www.londonstockexchangegroup.com 
 
 


