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1. DOCUMENTOS E PAPERS
Discurso da Administradora da European Securities Markets Authority

intensificado o seu trabalho analítico sobre questões de "Tecnologia

(ESMA), Sra. Verena Ross sobre o Papel da Regulação e Supervisão. A Sra.

Financeira" e tem-se engajado com um vasto leque de partes interessadas do

Ross referiu que, embora o mercado de serviços financeiros europeu único

sector público e privado. Publicado no dia 1 de Junho de 2018.

tenha trazido muitos benefícios, ainda existem desafios específicos, não
apenas pelo Brexit, mas também pelo acelerado ritmo da inovação financeira.
Estes precisam de ser encarados como um esforço colectivo. Proferido no dia
6 de Junho de 2018.
Discurso

do

Presidente

do

European

Securities Markets Authority (ESMA), Sr. Steven
Maijoor proferido na Conferência Anual da ICMA,
sobre a Estabilidade e Integridade do Índice de

Nota de Imprensa da Securities and Futures Commission (SFC) de Hong
Kong sobre a assinatura do Memorando de Entendimento (MoU) com a
German Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) que prevê a
consulta, cooperação e troca de informação no que concerne à supervisão e
fiscalização das entidades reguladas transfronteiriças em Hong Kong e na
Alemanha. Publicada no dia 1 de Junho de 2018.

Referência. O Sr. Maijoor considera que os
valores de referência têm merecido destaque

Nota de Imprensa do Departamento

pelos

Bancos

de Assuntos Comerciais (CAD) da Força

Mais urgentemente do que nunca, a

Policial de Singapura e da Monetary

tarefa hoje é encontrar o benchmark certo para o

Authority of Singapore (MAS) sobre o

propósito certo. Proferido no dia 31 de Maio de

alerta ao público no sentido de ter mais

2018.

cautela

legisladores,

Centrais.

reguladores

e

Nota de Imprensa da European Securities and Markets Authority (ESMA)
sobre a última versão do Painel de Risco (Risk Dashboard) referente à
cobertura de riscos no mercado de valores mobiliários europeu para o primeiro
trimestre de 2018. A Nota faz uma observação sobre os Produtos Financeiros
Complexos e a sua Volatilidade como sendo os Principais Riscos. A avaliação
geral de risco da ESMA permanece inalterada em relação ao primeiro trimestre
de 2017. Publicado no dia 6 de Junho de 2018.

com

as

plataformas

de

negociação on-line não regulamentadas
devido ao número crescente de queixas
que

receberam

plataformas

em

não

2017.

Estas

regulamentadas

permitem que os investidores negociem
uma grande diversidade de produtos,
nomeadamente,

moeda

estrangeira,

acções, commodities e opções binárias. Em 2017, o CAD recebeu 142

Nota de Imprensa da European Securities and Markets Authority (ESMA)

relatórios de investidores que perderam um total de $7,8 milhões em

sobre a adopção de medidas de intervenção no produto final relativo aos

negociações com plataformas não licenciadas. Publicada no dia 31 de Maio de

Contratos por Diferença (CFD) e Opções Binárias para os investidores não

2018.

institucionais. As medidas representam um passo significativo no que
concerne à protecção dos investidores na Europa. As mesmas irão garantir
pela primeira vez que o investidor não perca mais dinheiro do que investiu.

Testemunho do Presidente da Commodity Futures Trading Commission

Publicado no dia 1 de Junho de 2018.

(CFTC) dos EUA, Sr. J. Christopher Giancarlo sobre a Subcomissão de
Dotações Orçamentais e dos Serviços Financeiros e Administração Públicas.

Nota de Imprensa do Fundo Monetário Internacional (FMI) sobre

De acordo com o Sr. Giancarlo não se pode ser complacente com a primazia

promoção da colaboração na Fintech. O FMI reuniu as principais partes

histórica do mercado de derivados. A melhor resposta para os participantes do

interessadas para promover a parceria com o

mercado de commodities dos EUA e mercados globais, é garantir que o

Fintech. O grande impacto das tecnologias de

mercado de derivados seja incomparável na abertura, ordem e liquidez. Isso

inovação nos serviços financeiros tem sido um

exige que a regulamentação dos mercados continue a ser da mais alta

foco

qualidade. Proferido no dia 5 de Junho de 2018.

da

comunidade

internacional

e

uma

questão de importância macroeconómica e
financeira.

Neste

sentido,

o

FMI

tem

2. EVENTOS E REUNIÕES 2018


Reunião do Comité 5 sobre Gestão de Activos em Londres, de 12 a 13 de
Junho de 2018;



Fase I do Programa de Certificação da Global IOSCO / PIFS-Harvard LAW
SCHOOL para Reguladores de Mercados de Valores Mobiliários, em
Madrid de 18 a 29 de Junho;



Reunião Plenária do Financial Service Board, em Basileia, 25 de Junho de
2018;



Assembleia Plenária do Comité de Supervisão Regulamentar da Identidade
Jurídica (LEIROC), Paris, de 26 a 27 de Junho de 2018; e



13º Seminário conjunto da IOSCO e Instituto de Estabilidade Financeira
(FSI) sobre questões relacionadas com a Carteira de Negociação e
Infra-estruturas de Mercado, na Suíça, de 14 a 16 de Novembro de 2018.
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