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ESMA Publica Relatório sobre Tendências, Riscos e 

Vulnerabilidades nos Mercados Financeiros

A Autoridade Europeia do Mercado de Valores Mobiliários (ESMA) publicou um relatório

sobre as tendências, riscos e vulnerabilidades nos mercados financeiros europeus. O

relatório apresenta de forma sucinta os principais temas e ocorrências dos mercados

financeiros bem como algumas previsões sobre o desempenho dos mesmos.

O financiamento por via do mercado de capitais tem aumentado nos mercados

europeus. Entretanto, em função das condições favoráveis de financiamento, por via do

sector bancário, o peso do financiamento por via do mercado de capitais é ainda muito

baixo, quando comparado ao financiamento por via do sector bancário.

Como resultado da baixa contribuição do mercado de capitais no financiamento à

economia, a Comissão Europeia tem implementado diversas iniciativas, entre elas a

criação do Fundo Europeu de Investimentos Estratégicos, que se especializa em capital

de risco para potenciar as pequenas empresas e aumentar o financiamento por via do

mercado de capitais.

Em adição, o relatório faz referência ao comportamento dos mercados de acções e

obrigações durante o período em análise. Segundo o relatório, os mercados accionistas

beneficiaram da estabilidade económica no continente europeu, registando um

crescimento médio no valor das acções de 5%, no primeiro semestre de 2017. Em

contrapartida, as yields das obrigações corporativas tiveram um desempenho variável,

tendo as obrigações com bons ratings registado aumentos nos seus yields e as mais

arriscadas verificado reduções.

Entretanto, o relatório aponta perspectivas positivas para a evolução dos mercados

financeiros, porém, as incertezas ligadas ao Brexit ainda causam algum receio à certos

investidores.

O referido documento pode ser consultado na íntegra aqui.
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https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-165-416_trends_risks_and_vulnerabilities_no.2_2017.pdf
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AFME publica Relatório sobre o Impacto do Brexit nos Contratos 

de Serviços Financeiros Transfronteiriços

A Associação dos Mercados Financeiros da Europa (AFME) publicou um relatório sobre

os possíveis impactos do Brexit nas transacções financeiras transfronteiriças entre a

União Europeia (EU) e o Reino Unido (RU). O mercado de serviços financeiros

transfronteiriços entre a EU e o RU é enorme e reflecte um processo de integração que

foi sendo aperfeiçoado ao longo de 3 décadas.

Com o Brexit, apresenta-se a necessidade de revisão do framework regulatório, das

normas transfronteiriças em relação ao acesso dos cidadãos europeus aos produtos

financeiros e bancários no RU e vice-versa. O Relatório estima que activos de bancos no

RU, avaliados em GBP 1,3 bilhões, estão expostos à essas normas transfronteiriças e

que o novo framework irá afectar principalmente contratos que se estendem para além

de 2019 (ano que se prevê a saída do Reino Unido).

Os contratos financeiros transfronteiriços abrangem diversos produtos e mercados,

incluindo serviços bancários, seguros, valores mobiliários e gestão de investimentos.

Uma parte significante destes contratos estendem-se para além de 2019, o que pode

complicar o acesso à financiamento e gestão de risco para muitas entidades.

Para terminar, o relatório afirma que o Brexit irá trazer uma grande incerteza para

inúmeras empresas e será necessário que se esclareça o quanto antes o modo de

tratamento destes contratos.

O referido documento pode ser consultado na íntegra aqui.

ISDA Publica Paper sobre a Harmonização Transfronteiriça dos 

Regimes Regulatórios de Derivados 

A Associação Internacional de Derivados e Swaps (ISDA) publicou um paper sobre a

importância da harmonização transfronteiriça dos diversos regimes que regulam as

transacções de derivados. A harmonização destes regimes foi visto como prioridade por

parte dos reguladores do mercado financeiro logo no início das reformas regulatórias

necessárias após a crise financeira de 2008.

Segundo o paper, já é possível verificar o avanço significativo, a nível doméstico, feito

pelos reguladores dos mercados na implementação de normas que visam tornar os

mercados financeiros mais robustos, entretanto, a marcha para uma consistência global

tem sido lenta. De acordo com o Grupo de 20 (G-20), os reguladores devem implementar

padrões globais para os mercados de derivados, de modo a criar mercados com o

mesmo nível de exigência, evitando a fragmentação e a arbitragem regulatória.
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https://www.afme.eu/globalassets/downloads/publications/afme-brx-impact-of-brexit-on-cross-border-financial-services-contracts.pdf
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O paper propõe um framework baseado no risco para a avaliação e identificação da

comparabilidade dos regimes regulatórios de derivados nas diversas jurisdições,

estabelecendo princípios baseados no risco, e faz a comparação do framework proposto

com os frameworks dos representantes das nações G-20.

A ISDA acredita que o framework proposto no paper atinge o objectivo regulatório,

focando no risco e as suas implicações transfronteiriças, em vez de tentar alinhar cada

requisito regulatório entre as jurisdições.

O referido documento pode ser consultado na íntegra aqui.

BIS publica Paper sobre o Risco de Liquidez nos Fundos: Qual 

será o papel do Swing Pricing?

O Banco Internacional de Compensações (BIS) publicou um paper sobre o papel do

swing pricing como ferramenta de combate ao risco de liquidez nos fundos de

investimento. Swing pricing é uma ferramenta que permite aos fundos alterarem o valor

líquido global (VLG) do fundo.

Os resgates diários por parte dos investidores exige que os gestores dos fundos

mantenham níveis de liquidez adequados para fazer face à tais solicitações. Sempre que

os fundos encontram-se expostos a um número elevado de solicitações de resgate, o

gestor do fundo é obrigado a vender os seus activos à desconto para poderem cobrir os

reembolsos, prejudicando assim o património do fundo.

Com o swing pricing, os fundos poderão reembolsar valores abaixo do VLG, em caso de

excesso de resgates ou cobrar valores acima do VLG quando houver um influxo anormal

de capital. O swing pricing desincentiva o resgate excessivo por parte dos investidores e

alivia a pressão do risco de liquidez por parte dos fundos.

O paper também aborda o modelo de determinação do preço de referência ideal da

unidade de participação quando se implementa o swing pricing e como o mesmo será

utilizado na gestão do risco do fundo.

O referido documento pode ser consultado na íntegra aqui.
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http://assets.isda.org/media/85260f13-47/8a2bfb70-pdf/
https://www.bis.org/publ/work663.pdf
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Outros temas sobre o Mercado de Capitais

BIS publica paper sobre “Choques Financeiros e Reais e a Eficácia das Políticas

Monetárias e Macro Prudenciais dos Países da América Latina”

Consulte aqui.

IOSCO publica relatório sobre “Risco do uso de Produtos de Agências de Rating para

Decisões de Investimento”

Consulte aqui.

Comité de Basileia publica guia sobre “Identificação e Gestão do Risco de Certas

Intervenções dos Bancos”

Consulte aqui.

UBS publica estudo sobre “Cryptocurrencies: Olhando por baixo da Bolha”

Consulte aqui.

FMI publica guia sobre “Guia Prático de Testes de Stress para Fundos de Investimento”

Consulte aqui.

FMI publica paper sobre “Quantitative Easing e Yields à Longo-Prazo em Economias

Pequenas e Abertas”

Consulte aqui.
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https://www.bis.org/publ/work668.pdf
http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD582.pdf
https://www.bis.org/bcbs/publ/d423.pdf
https://www.ubs.com/content/dam/WealthManagementAmericas/cio-impact/cryptocurrencies.pdf
http://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2017/10/31/Liquidity-Stress-Tests-for-Investment-Funds-A-Practical-Guide-45332
http://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2017/09/29/Quantitative-Easing-and-Long-Term-Yields-in-Small-Open-Economies-45247
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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) 992 518 292 | 949 546 473

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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