IOSCO NEWS
Período: 21/03/2018 a 04/04/2018
1. DOCUMENTOS E PAPERS
Comunicado

Conduct

Nota de Imprensa da Chicago Mercantile Exchange (CME) GROUP Inc.

Unido

sobre o acordo de acquisição da NEX Group plc, numa transacção

relativo à apresentação dos próximos

avaliada em £10 por acção, sendo composta por 500 pence em dinheiro e

passos para melhorar a competição no

0,0444 acções do Grupo CME. A operação proposta foi aprovada por

sector de gestão de activos do Reino

unanimidade pelo Conselho de Administração de ambas as empresas e

Unido.

foi

deverá ser concluída, após a aprovação dos reguladores e accionistas da NEX

publicado em resposta às preocupações

Group plc, no segundo semestre de 2018. Publicada no dia 29 de Março de

identificadas num estudo de mercado

2018.

Authority

da

(FCA)

O

Financial
do

referido

Reino

comunicado

sobre a gestão de activos. As medidas de
correcção fazem parte de um pacote de
medidas

que

têm

como

objectivo

garantir que os gestores de fundos
procedam de acordo com o interesse de
milhões de investidores que confiam as suas poupanças. Publicado no dia 4
de Abril de 2018.

Securities and Futures Commission (SFC) sobre as novas melhorias no regime
regulatório de derivados de balcão (OTC) em Hong Kong. A presente consulta
inclui uma proposta para exigir o uso do Identificador de Entidade Jurídica
(LEI) para prestação dos deveres de informação. Para alinhar com os padrões
globais, todas as entidades contidas no relatório serão submetidas ao
Repositório de transacção de Hong Kong e deverão ser identificadas pelo seu
LEI. O cronograma para implementação será escalonado para diferentes tipos
de entidades. Publicada no dia 27 de Março de 2018.
de

Europeia

Imprensa
de

Mobiliários (ESMA) sobre o relatório acerca das propostas de alterações do
Regulamento dos Delegados da Comissão (UE) 2017/587 (Normas Técnicas
de Regulação (NTR) 1). As NTR 1 detalham os requisitos de transparência
para os instrumentos de capital próprio, incluindo as obrigações de imposto
para os Sistemas Internacionais ao abrigo do Regulamento de Mercados de
Instrumentos Financeiros. Publicada no dia 26 de Março de 2018.

Consulta conjunta da Hong Kong Monetary Authority (HKMA) e da

Nota

Nota de Imprensa da Autoridade Europeia de Mercados de Valores

da

Mercados

Autoridade
de

Valores

Relatório da Organização Internacional
das Comissões de Valores (IOSCO)
sobre a Regulação e Transparência
dos Mercados Secundários de Títulos
Corporativos. O Conselho da IOSCO
determinou que o Comité 2 sobre
Regulação dos Mercados Secundários
continue

a

análise

internacionais

dos

de

mercados
obrigações

corporativas, focando-se nas questões
relacionadas

com

a

regulação,

Mobiliários (ESMA) sobre a aprovação das

transparência, recolha e comparação

medidas

de dados de diferentes jurisdições.

de

concessão

de

contratos financeiros por diferença(CFD’s)
e das Opções Binárias a pequenos
investidores

na

União

Europeia.

As

medidas acordadas incluem: (i) a proibição
à comercialização, distribuição ou venda
de

opções

investidores;

binárias
e

(ii)

a
a

pequenos
restrição

à

comercialização, distribuição ou venda de CFD’s a pequenos investidores. As
restrições consistem em: impor limites de alavancagem nas posições abertas;
aplicar a regra de fecho de margem por conta; protecção de saldo negativo por
conta; impedir o uso de incentivos por parte dos provedores de CF’D’s; e no

Publicado no dia 5 de Abril de 2018.
Relatório do Basel Committee on Banking Supervision (BIS) relativo ao
Enquadramento para Intervenção da Supervisão no estágio inicial, que
representa um conjunto de estudos e práticas sobre como os supervisores em
todo o mundo adoptaram mecanismos para auxiliar a intervenção da
supervisão inicial. Desde a crise financeira global, as autoridades de
supervisão têm-se especializado, cada vez mais na intervenção da supervisão
no estágio inicial, visando promover a estabilidade financeira, reduzir o
impacto e a probabilidade de falência dos Bancos. Publicado em Março de
2018.

envio de alerta de risco específico de forma padronizada. Publicada no dia 27
de Março de 2018.

2. EVENTOS E REUNIÕES


Conferência Global da Educação do Investidor alusiva ao 10º aniversário da IFIE-IOSCO, no Japão, de 9 a 11 Abril de 2018;



Reunião do Comité 8 sobre o Pequeno Investidor, em Tóquio, de 12 a 13 de Abril de 2018;



Reunião do Comité 3 sobre a Regulação dos Intermediários de Mercado, em Madrid, de 10 a 12 de Abril;



Reunião do Grupo de Acompanhamento do CPMI-IOSCO, em Washington D.C., no dia 18 de Abril de 2018;



Reunião sobre o Monitoramento da Implementação dos Padrões da IOSCO, em Roma, de 18 a 19 de Abril de 2018;



Reunião de Primavera do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional, em Washington D.C., de 20 a 22 Abril de 2018; e



Reunião do Grupo de Acompanhamento do Conselho de Estabilidade Financeira, em Basel, no dia 24 Abril de 2018.
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