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EFAMA e AMIC publicam Relatório conjunto sobre o Impacto do

uso de Endividamento pelos Fundos de Investimento na Europa

No passado dia 19 de Julho, a Associação de Gestão de Activos e Fundos Europeus

(EFAMA) e o Conselho de Gestores de Activos e Investidores (AMIC) da Associação

Internacional do Mercado de Capitais (ICMA), publicaram um paper conjunto analisando

como e porquê o endividamento tem vindo a ser cada vez mais utilizado pelos fundos de

investimento na Europa, como os fundos têm lidado com os riscos relacionados com

esta prática, bem como as ferramentas utilizadas para medir o nível de endividamento e

melhorar a gestão das suas carteiras.

Este tema tem vindo a ganhar grande relevância junto dos reguladores, dado o seu

impacto sobre o risco sistémico na indústria de fundos de investimento, que facilmente

pode transbordar para o resto do mercado financeiro. O Financial Stability Board (FSB) e

a Organização Internacional das Comissões de Valores Mobiliários (IOSCO) têm

procurado identificar formas de medir o endividamento para promover um monitoramento

mais apropriado da estabilidade financeira.

Os últimos anos têm demonstrado que o framework regulatório da União Europeia é

sólido e eficiente, uma vez que tem permitido aos reguladores europeus medir os níveis

de endividamento dos fundos e tomar as devidas acções de supervisão apropriadas.

Para além disso, os níveis de endividamento têm-se mantido constantes e não houve

nenhuma situação de risco sistémico, devido ao uso excessivo de dívida pelos fundos

domiciliados na União Europeia.

O referido documento pode ser consultado na íntegra aqui.
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http://www.efama.org/Publications/Public/170719_AMIC EFAMA leverage paper.pdf
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Orientações sobre as Melhores Práticas para as Contrapartes

Centrais que se encontram em Processo de Resolução

Este relatório serve como orientação sobre o processo de planeamento da resolução de

Contrapartes Centrais (CCPs). O mesmo vem complementar o relatório do Financial

Stability Board (FSB) sobre os “Atributos-Chave do Regime de Resolução Eficaz”

(consulte aqui), procurando aplicá-los especificamente nas resoluções que envolvem

CCPs. O documento pretende assim, auxiliar as autoridades e promover a padronização

internacional dos planos de resolução.

O relatório foi elaborado por um grupo de trabalho constituído pelo FSB, o Comité de

Basileia, o Comité de Pagamentos e Infra-estruturas do Mercado (CPMI) e a IOSCO, e

tem como objectivo fortalecer a resiliência, recuperação e resolução das CCPs. Estas

mesmas entidades têm trabalhado em conjunto para desenvolver os seus respectivos

padrões e guias no processo de recuperação e resolução de CCPs, focando-se nos

pontos convergentes das suas políticas.

O relatório estabelece os poderes das autoridades competentes, para garantirem a

continuidade das funções críticas das CCPs em processo de resolução, aborda o uso de

ferramentas para alocação de perdas e descreve os passos que as autoridades devem

tomar para estabelecer grupos de gestão de crises para as CCPs e desenvolver planos

de resolução

O referido documento pode ser consultado na íntegra aqui.

Orientações para que as Entidades em Processo de Resolução

possam manter o Acesso às Infra-estruturas do Mercado

Financeiro (IMFs)

Este relatório traz orientações para o mercado de como as entidades que se encontram

em processo de resolução poderão continuar a ter acesso às infra-estruturas dos

mercados financeiros (IMFs). O principal objectivo de uma resolução eficaz é o de

permitir que a entidade garanta as suas funções básicas ao longo do processo. Para

este efeito, a entidade que entra em processo de resolução precisa manter o acesso

contínuo aos processos de custódia, compensação, liquidação física e financeira e os

restantes serviços prestados pelas IMFs.

Estas orientações ajudam a avaliar se as entidades, que são consideradas

internacionalmente sistemicamente importantes, têm mecanismos para suportar o

acesso contínuo aos serviços críticos das IMFs após a entrada no processo de resolução

por alguma entidade ou afiliado.
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Desde a adopção dos “Atributos-Chave para Regimes de Resolução Eficazes” em

Novembro de 2011, as autoridades e as equipas de gestão de crises têm trabalhado

para desenvolver estratégias e planos de resolução para as entidades que possam ser

sistemicamente importantes em caso de falência.

http://www.fsb.org/wp-content/uploads/r_141015.pdf
http://www.fsb.org/wp-content/uploads/P050717-1.pdf
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Um dos principais objectivos destas estratégias e planos é o de assegurar, o máximo

possível, o relacionamento com terceiros durante o processo de resolução. Em muitos

processos de resolução, este relacionamento deve ser garantido sob pena de causar a

interrupção de serviços vitais para o funcionamento da economia real e para a

estabilidade financeira.

As orientações do referido relatório estão divididas em 3 secções: A primeira considera

alguns mecanismos para assegurar o acesso contínuo das entidades em resolução à

serviços críticos das IMFs; a segunda considera os mecanismos de resolução ao nível

das entidades; e a terceira considera o papel dos supervisores na preparação de

processos de resolução e facilitação do acesso contínuo aos serviços críticos das IMFs

pelos utilizadores.

O referido documento pode ser consultado na íntegra aqui.

Relatório de Consulta sobre a Regulação e a Transparência nos

Mercados Secundários de Dívida Corporativa

O relatório de consulta sobre a Regulação e Transparência nos Mercados Secundários

de Dívida Corporativa, apresenta recomendações que visam actualizar o relatório de

2004 da IOSCO sobre a Transparência nos Mercados de Dívida Corporativa. A IOSCO

acredita que o aumento da informação publicamente disponível sobre as negociações do

mercado de dívida corporativa irá apoiar o processo de descoberta de preços, bem como

ajudar os participantes dos mercados de dívida corporativa a tomar melhores decisões

de investimento.

Um dos objectivos deste relatório é o de examinar os requisitos dos dados fornecidos

nos relatórios sobre os mercados de dívida corporativa, revendo os regimes actualmente

estabelecidos e como estes dados são utilizados para auxiliar os reguladores na

monitorização e análise dos mercados. O relatório aborda também sobre a necessidade

de clareza e disponibilidade dos frameworks e das metodologias ligadas aos relatórios

sobre regulação e transparência nas jurisdições dos membros da IOSCO.

O relatório recomenda que as autoridades de regulação tenham informação suficiente

para exercer de forma eficaz as suas funções regulatórias. O mesmo também

recomenda que as autoridades devem reflectir sobre como podem melhorar a

transparência durante a pré-negociação nos mercados de dívida corporativa e

implementar regimes que exigem transparência durante a pós-negociação, levando em

conta o potencial impacto que a transparência pré e pós negociação poderá ter na

liquidez do mercado.

O referido documento pode ser consultado na íntegra aqui.
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http://www.fsb.org/wp-content/uploads/P060717-2.pdf
http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD578.pdf
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Outros temas sobre o Mercado de Capitais

IOSCO publica relatório sobre “Recomendações ligadas à Protecção dos Activos dos

Clientes”

Consulte aqui.

Comité de Pagamentos e Infra-estruturas do Mercado (CPMI) e IOSCO publicam relatório sobre

“Implementação de Monitoramento dos Princípios das IMFs: 4ª Actualização da Avaliação

do Primeiro Nível”

Consulte aqui.

Federação Mundial de Bolsas publica relatório sobre “Aprimorando a Participação de

Investidores de Retalho em Mercados Emergentes”

Consulte aqui.

IOSCO publica relatório sobre “Gestão do Risco de Liquidez nos Fundos de Investimento

Abertos”

Consulte aqui.

Comité de Basileia e a IOSCO publicam relatório sobre “Critérios para a Identificação de

Titularizações de Curto-Prazo Simples, Transparentes e Comparáveis”

Consulte aqui.

Capital Markets in Africa publica relatório sobre “INTO AFRICA: Edição de Julho 2017”

Consulte aqui.
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https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD577.pdf
http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD575.pdf
https://docs.google.com/viewer?url=https://www.world-exchanges.org/home/index.php/files/18/Studies---Reports/461/WFE-Enhancing-Emerging-Market-Retail-Trading-Report---3-August-2017.pdf?token%3D9fc99d89a437cec3d5dcf4fe183b5cac%26preview%3D1&embedded=true
https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD574.pdf
https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD572.pdf
http://www.capitalmarketsinafrica.com/INTOAFRICA/INTOAFRICA_JULY_2017.pdf
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Disclaimer: Este documento foi elaborado com base em informação obtida em fontes consideradas fiáveis, mas a sua precisão não pode ser

totalmente garantida. O conteúdo deste documento não constitui recomendação para investir, desinvestir ou manter o investimento nos activos aqui

descritos ou em qualquer outro, bem como não constitui oferta, convite, nem solicitação para a compra ou venda dos instrumentos referidos. As

opiniões expressas são da inteira responsabilidade dos seus autores, reflectindo apenas os seus pontos de vista e podendo não coincidir com a

posição da COMISSÃO DO MERCADO DE CAPITAIS nos mercados referidos. Este documento não deve ser utilizado na avaliação dos

instrumentos nele referidos, não podendo a COMISSÃO DO MERCADO DE CAPITAIS ser responsabilizada por qualquer perda, directa ou

potencial, decorrente da utilização deste documento ou dos seus conteúdos. A reprodução de parte ou totalidade desta publicação é permitida,

sujeita à indicação da fonte.

Telefone: (+244) 222 70 40 00

E-mail: institucional@cmc.gv.ao; deed@cmc.gv.ao

Website: www.cmc.gv.ao

UO/OD 5477 – NIF 7403008227

Complexo Administrativo Clássicos de Talatona, Rua do MAT, 3B, GU 19 B

Bloco A5, 1º e 2º Luanda, Angola

SOBRE A CMC

CONTACTOS

A Comissão do Mercado de Capitais (CMC) é uma pessoa Colectiva de Direito Público, dotada de

personalidade jurídica e autonomia administrativa, financeira e de património próprio, sujeita à

superintendência do Presidente da República e à tutela do Ministério das Finanças.

A CMC tem como missão a regulação, a supervisão, a fiscalização e a promoção do mercado de

valores mobiliários e das actividades que envolvam todos os agentes que nele intervenham, directa ou

indirectamente, nos termos do Decreto Presidencial n.º 54/13, de 06 de Junho (Estatuto Orgânico da

CMC).

Além do Estatuto Orgânico, a actividade da CMC é enquadrada pela Lei 22/15 de 31 de Agosto

(CodVM – Código de Valores Mobiliários) e pela Lei 12/15 de 17 de Junho (LBIF – Lei de Bases das

Instituições Financeiras).

A CMC actua de forma independente na prossecução dos seus objectivos, sem prejuízo das formas

de controlo da sua actividade que resultem da Lei.
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