IOSCO NEWS
Período: 14/11/2018 a 21/11/2018
1. DOCUMENTOS E PAPERS
Discurso proferido pela Sra. Christine Lagarde, Directora-Geral do Fundo

deste ano. A avaliação da FSB permitiu a análise da pós-implementação dos

Monetário Internacional (FMI), no Festival de FinTech de Singapura, sob o tema

efeitos das reformas da regulação financeira do G20, sendo parte de uma análise

“os ventos da mudança - o caso da nova moeda digital”. Christine Lagarde

mais ampla da FSB dos efeitos das reformas levadas à cabo no âmbito da

pronunciava-se sobre o lançamento de um artigo acerca dos prós e contras

intermediação

referentes a nova moeda digital a serem emitidas por vários Bancos Centrais.

infra-estrutura que é fornecido na forma de financiamento de dívida corporativa e

Aquela

de projecto (empréstimos e títulos), para o qual as reformas de regulação

Directora referiu-se aos efeitos domésticos e não transfronteiriços da

moeda digital, evidenciados no referido discurso (disponível no website do FMI).
Por outro lado, a Executiva Acredita que se deve considerar a possibilidade de
emitir moeda digital e talvez a mesma
poderá satisfazer as metas traçadas de
política

pública,

nomeadamente,

a

inclusão financeira, a segurança e a
protecção do investidor, fornecendo
assim ao sector privado a privacidade
nos pagamentos.

Proferido no dia 14

de Novembro.
Declaração Pública da Divisão da Comissão de Finanças Corporativas
Gestão de Investimentos e Negociação de Mercados da Securities and Exchange
Commission (SEC) norte-americana sobre Emissão e Negociação de Valores
Mobiliários em Activos Digitais. Na referida declaração a Divisão incentiva as

financeira.

O

documento

centra-se

no

financiamento

de

financeira são de grande relevância. Publicado no dia 20 de Novembro.
Nota de imprensa sobre o relatório da Financial Stability Board (FSB) alusiva
ao tema do reporte das Barreiras legais ao comércio: o acompanhamento das
recomendações em revisão pelos pares em 2015. Os dados do relatórios
comerciais fornecem informações importantes para as autoridades na medida em
que procuram avaliar os riscos nos mercados de derivados de balcão. No entanto
onde existem barreiras para a divulgação completa de dados comerciais e o
acesso às informações pelas autoridades há consequentemente a redução da
utilidade desses dados.

O Referido documento relata as acções que as

jurisdições membros do FSB tomaram para abordar as barreiras jurídicas para
relatar e aceder a dados do comércio identificados numa revisão realizada em
2015. O mesmo documento estatui ainda que quatro dessas recomendações
incluíram datas de implementação em 2018 enquanto as outras duas não tiveram
datas de implementação específicas.

Publicada a 19 de Novembro

inovações tecnológicas que têm beneficiado os investidores e os mercados, os

Paper elaborado pelo Sr. Matthew Stauffer, Director Comercial da Depository

quais têm sido por estes consultados juntamente com os participantes do

Trust & Clearing Corporation (DTCC) sob o tema “É chagada a hora de concluir

mercado sobre questões levantadas pelas novas tecnologias. Enfatizam ainda

a reforma crítica da crise financeira”. O rescaldo da crise financeira global de

que os participantes do mercado devem continuar a aderir ao quadro legal criado

2008 trouxe uma série de reformas regulatórias destinadas a aumentar a

e exequível de títulos mobiliários ao lidar com inovações tecnológicas

transparência e resiliência do sistema financeiro. Com 10 anos de experiência é

independentemente dos títulos serem emitidos de forma certificada ou usando

seguro dizer que algumas dessas reformas foram melhor executadas do que

novas tecnologias, como blockchain. Divulgada no dia 16 de Novembro.

outras, enquanto uma outra parte permanece incompleta. O autor observa que

Questionário da Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos
Mercados (ESMA), que actualiza perguntas e respostas sobre a regulação das
operações de short selling. O objectivo do documento é promover abordagens
das práticas de supervisão comuns e coerentes na aplicação diária do

para concluir essa reforma crítica da era pós-crise, precisa-se expandir ainda
mais a obrigatoriedade do uso do código LEI - Legal Entity Identifier, para a
concepção de relatórios em todas as jurisdições e mercados financeiros por meio
de requisitos regulatórios. Publicado a 13 de Novembro.

Regulamento (UE) relativo às operações de short selling e de certos aspectos

Relatório da Authority for the Financial Markets (AFM), da Holanda intitulado

regulatórios dos credit default swaps. Isso é feito com base num questionário

Trend Monitor 2019. A AFM identificou as tendências mais importantes e os riscos

elaborado pelo público, participantes do mercado financeiro, autoridades

associado que terão impacto nos mercados financeiros com o fito de desenvolver

competentes e outras partes interessadas. O instrumento de perguntas e

sua agenda de supervisão. Das tendências mais importantes avançadas no

respostas (Q&A) é um instrumento prático de convergência utilizado para

documento, forma destacadas três, designadamente: a incerteza política

promover abordagens e práticas de supervisão da observância do Regulamento

digitalização do sector financeiro e a transição para uma sociedade e economia

da ESMA.

sustentáveis. Publicado em Outubro de 2018.

Nota de Imprensa da Financial Stability Board (FSB) sobre o seu recente
relatório de avaliação dos efeitos das reformas no quadro regulatório do sector
financeiro e de financiamento da infra-estrutura, após consulta pública no início

2. EVENTOS E REUNIÕES 2018



Seminário de Treinamento do Comité Consultivo de Afiliados, Londres, 31 de Out. a 1 de Novembro.



Programa de Formação de Seminários da IOSCO (STP), em Madrid, nos dias 6 a 8 de
Novembro de 2018;



Reunião do Comité sobre Gestão de Investimentos, Casablanca, Marrocos (Comité 5),
14 a 15 de



Novembro.

Reunião do Grupo Director do Comité da IOSCO sobre Enforcement e Intercâmbio de Informações
(Comité 4), Madrid, 27 a 29 de Novembro.



Reunião do Comité da IOSCO sobre Derivados (Comité 7), em Kuala Lumpur, na Singapura,
nos dias 29 e 30 de Novembro;



Fase II do Programa de Certificação Global para Reguladores de MVM da IOSCO / PIFS-Harvard,
EUA, de 3-7 de Dezembro de 2018
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