IOSCO NEWS
Período: 02/08/2017 a 29/08/2017
1. DOCUMENTOS E PAPERS
Discurso do Sr. Mario Draghi, Presidente do Banco Central

Nota de imprensa da Securities and Exchange Board of India (SEBI) a

Europeu (BCE), sobre “A sustentável abertura à dinâmica da Economia

comunicar que a SEBI e a Securities & Exchange Organization (SEO)

Global,” no simpósio de Política Económica do Banco da Reserva

do Irão assinaram recentemente um Memorando de Entendimento

Federal em Kansas City, proferido no dia 25 de Agosto de 2017.

bilateral (MoU) para cooperação mútua e assistência técnica. O

Discurso da Sra. Janet L. Yellen, Presidente da Reserva Federal
dos EUA, no simpósio de Política Económica do Banco da Reserva
Federal em Kansas City, sobre “A estabilidade
financeira: uma década após o início da crise”. Para
a conferencista, a Reserva Federal está empenhada

objectivo do memorando é fortalecer a cooperação transfronteiriça na
área sobre regulamentação de valores mobiliários, de formas a facilitar
a assistência mútua, contribuir para o desempenho das funções de
supervisão e aplicação de leis e regulamentos que regem os mercados
de valores mobiliários. Publicada no dia 10 de Agosto de 2017.

em avaliar onde as reformas estão a funcionar e

Relatório da Divisão de Análise Económica e de Risco (DERA), da

onde são necessárias melhorias para manter de

Securities and Exchange Commission (SEC) sobre o“ Acesso ao

forma

capital e à liquidez do mercado”. O Relatório descreve as tendências

mais

eficiente

um

sistema

financeiro

resiliente. Proferido no dia 25 Agosto de 2017

na emissão de títulos primários e liquidez do mercado secundário

Nota de Imprensa da Comissão do Comércio de Futuros de
Mercadorias norte-americana (CFTC) sobre a recente nomeação do Sr.
Christopher Giancarlo como presidente da CFTC, bem como dos Srs.

avaliando como essas tendências se

relacionam com reformas

regulatórias implementadas no período pós-crise. Publicado no dia 8 de
Agosto de 2017.

Brian D. Quintenz e Rostin Behnam que foram confirmados como

O Presidente do Brasil Michel Temer nomeou o advogado Marcelo

Comissários da mesma instituição. Publicado no dia 3 de Agosto de

Santos Barbosa para o cargo de presidente da Comissão de Valores

2017.

Mobiliários (CVM), órgão tutelado ao Ministério da Fazenda, com um

Nota de Imprensa da World Federation of Exchanges (WFE) sobre

mandato até 14 de Julho de 2022.

o relatório H1 2017 Market Highlights. O mesmo reflecte a análise do

Marcelo Barbosa, que substituiu Leonardo Porciúncula Gomes Pereira

desempenho controverso do mercado no primeiro semestre de 2017.

teve sua indicação aprovada recentemente pelo Senado Federal

De modo geral, a capitalização do mercado de Balcão atingiu níveis

brasileiro.

recordes, assistindo-se o mesmo em igual período nas bolsas. Porém a

Licenciado em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro

actividade do mercado secundário foi silenciada, com volume e valor

(UERJ) e mestrado na mesma área pela

de instrumentos derivados negociados em baixa no 1º semestre de

Columbia Law School de Nova York, EUA.

2017. Publicado no dia 10 de Agosto de 2017.

Este estará à frente da CVM nos próximos

Nota de imprensa da Financial Stability Institute (FSI) sobre as
perspectivas da FSI referente ao lançamento do conjunto de políticas

cinco anos. Publicado no dia 25 de Agosto
de 2017.

implementadas sobre a proporcionalidade e o risco cibernético. O
documento faz algumas reflexões acerca

da implementação da

estratégia de proporcionalidade, que deve respeitar os objectivos
prudenciais e concebe considerações políticas de alto nível para as
autoridades de supervisão bancária. Publicado a 1 de Agosto de 2017.

2. EVENTOS E REUNIÕES


Conferência da Financial Stability Institute - FSI sobre a implementação da política de supervisão no actual ambiente macrofinanceiro, na Basileia,
Suíça, de 18 a 19 de Setembro de 2017.



Reunião do Comité dos Riscos Emergentes, Toronto no Canada, de 20 a 21 de Setembro de 2017.



Reunião anual do Comité de Crescimento e Mercados Emergentes (GEMC) e Workshop sobre Regulação, em Colombo, Sri Lanka, de 20 a 22 de
Setembro de 2017.



10º Seminário de Formação da IOSCO AMCC, em Mumbai, Índia, de 26 a 28 de Setembro de 2017.



Semana Mundial do Investidor, Projecto-piloto da IOSCO, a decorrer de 2 a 8 de Outubro de 2017.



12º Seminário Conjunto IOSCO/Financial Stability Institute (FSI) sobre as Questões Comerciais e de Infra-estruturas de Mercado, em Madrid, de 15 a
17 de Novembro de 2017.



22ª Conferência Anual do Instituto Internacional de Valores Mobiliários e Fiscalização de Mercado, organizado pela SEC EUA , em Washington, DC,
EUA , a decorrer entre 13 a 17 de Novembro de 2017.
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