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IOSCO NEWS  
 

 Período: 25/10/2017 a 02/11/2017 

Declaração da UK Financial Conduct Authorithy (FCA) sobre a   

análise da eficiência dos mercados primários na sequência da           

elaboração do Plano de Negócios 2016-2017. Esta análise visa         

reexaminar a estrutura dos principais mercados do Reino Unido e      

garantir as necessidades dos emitentes e dos investidores. Publicado 

no dia 26 de Outubro de 2017. 

Guia prático do Fundo Monetário Internacional (FMI) sobre os testes 

de estresse para liquidez de fundos de investimento. O guia descreve 

os aspectos práticos relacionados a regulação de resgate, a             

mensuração de buffers de liquidez e a avaliação da resiliência de     

fundos de  investimento. Publicado no dia 31 de Outubro de 2017. 

Nota de Boas Vindas do Sr. Norman TL Chan, Administrador       

Executivo da Monetary Authority 

(HKMA) de Hong Kong, na            

Conferência da Bank for               

International Settlements sobre 

FinTech, “Simplificar a Inovação      

Financeira”. A conferência            

organizada pela Bank for              

International Settlements (BIS)   

contou com cerca de mil (1000) participantes. Publicada no dia 25 de 

Outubro de 2017. 

 Nota de Imprensa da Financial Markets Authority da Nova Zelândia 

(FMA) sobre a observação relativa às ofertas iniciais de moedas (ICOs) 

e serviços de criptografia como  recursos on-line disponíveis para      

investidores. Publicada no dia 25 de Outubro de 2017. 

Nota de Imprensa da French Autorité des Marchés Financiers 

(AMF) da publicação do documento relativo à oferta inicial de moeda e 

o programa UNIRCORN. "Tendo em vista a ausência de regulamentos 

específicos que regem todas as novas actividades de captação de    

recursos com base em criptografia e tecnologia Blockchain, a            

Autoridade francesa deseja reunir os pontos de vista dos intervenientes 

do mercado sobre os diferentes meios de supervisão e lançou um     

programa  envolvendo o suporte e análise dessas transacções,        

chamada UNICORN". Publicada no dia 26 de Outubro de 2017. 

Nota de Imprensa da Japan Financial Service Agency (JFSA) sobre 

advertências e os riscos da Oferta Inicial de Moedas Encriptadas.      

Publicada no dia 27 de Outubro de 2017. 

Nota de Imprensa da Associação Internacional dos Supervisores de 

Seguros (IAIS) sobre a assinatura do Acordo Multilateral das              

autoridades de supervisão relativo ao reforço das competências na   

avaliação de risco. Esta Nota de Imprensa resulta da Conferência Anual 

da IAIS que decorreu em Kuala Lumpur, na Malásia. Publicada no dia 1 

de Novembro de 2017. 

Nota de Imprensa da Autoridade de Valores Mobiliários Israelita 

sobre o plenário do Knesset que aprovou a segunda e a terceira leitura 

da Lei de Opções Binárias, proibindo as plataformas de negociação que 

operam em Israel, de oferecer opções binárias aos seus investidores. 

Publicado no dia 23 de Outubro de 2017. 

Nota de Imprensa da Financial Stability Board (FSB) que publica o 

relatório sobre as implicações da inteligência artificial e dos                

conhecimentos tecnológicos na estabilidade, bem como da             

aprendizagem mecânica. "A análise do FSB revela uma série de        

potenciais benefícios e riscos para a estabilidade financeira que devem 

ser monitorados ao longo da adopção de novas tecnologia”. Publicado 

no dia 01 de Outubro de 2017. 

Nota de Imprensa do BIS relativo à publicação do relatório sobre a    

Estatística de Derivados do Mercado de Balção (OTC) de Janeiro a    

Junho de 2017. Publicado no dia 02 de Novembro de 2017. 

 

 

 

 

 

1. DOCUMENTOS E PAPERS  

 Reunião do Grupo de Análise da Financial Service Board sobre as Vulnerabilities em Sydney, de 1 a 2 de Novembro de 2017; 

 Reunião do Comité 2 dos Mercados Secundários em Madrid de 7 a 8 de Novembro de 2017; 

 Reunião do Comité 5 Gestão de Activos em Nova Deli de 7 a 8 de Novembro de 2017; 

 Seminário da Financial Stability Institute (FSI) da IOSCO em Madrid de 15 a 17 de Novembro de 2017; 

 Reunião do Comité 4 sobre o Enforcement e Troca de Informação em Auckland, de 28 a 30 de Novembro de 2017; 

 Reunião do Comité dos Riscos Emergentes em Amsterdão de 29 a 30 de Novembro de 2017; 

 Fase II do Programa de Certificado Global IOSCO / PIFS-Harvard Law School para Reguladores de Mercados de Valores Mobiliários, Cambridge,            

Massachusetts, EUA, de 3 a 8 de Dezembro de 2017.  

 28º Conferência Anual do Instituto Internacional para o Crescimento e Desenvolvimento do Mercado de Capitais, organizado pela U.S. SEC, em Washington 

DC, de 12 a 22 de Março de 2018. 

 

 2. EVENTOS E REUNIÕES  
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https://www.fca.org.uk/publications/policy-statements/review-effectiveness-primary-markets
http://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2017/10/31/Liquidity-Stress-Tests-for-Investment-Funds-A-Practical-Guide-45332?cid=em-COM-123-36110
https://www.bis.org/review/r171025a.htm
https://fma.govt.nz/news-and-resources/media-releases/fma-commentary-on-icos-and-cryptocurrencies/
http://www.amf-france.org/en_US/Actualites/Communiques-de-presse/AMF/annee-2017?docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2F5097c770-e3f7-40bb-81ce-db2c95e7bdae
http://www.fsa.go.jp/policy/virtual_currency/07.pdf
https://www.iaisweb.org/page/supervisory-material/implementation-and-capacity-building
https://www.timesofisrael.com/israeli-ministers-approve-bill-to-outlaw-entire-binary-options-industry/
http://www.fsb.org/2017/11/fsb-considers-financial-stability-implications-of-artificial-intelligence-and-machine-learning/
https://www.bis.org/publ/otc_hy1711.htm

