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Mercados Financeiros e a Dissonância Regulatória Internacional:

Um Paper sobre a Posição da WFE

A Federação Mundial de Bolsas de Valores (World Federation of Exchanges - WFE)

publicou um paper sobre a falta de coerência na implementação de políticas definidas a

nível internacional nos países membros, uma vez que as discrepâncias a nível das

políticas, que por vezes chegam a ser contraditórias, poderão, de acordo com a WFE,

prejudicar o bom funcionamento dos mercados de valores mobiliários.

Os mercados financeiros estão cada vez mais interconectados e os investidores

expostos a mais mercados e produtos financeiros, para além da região geográfica onde

estes se encontram. Com o aumento da internacionalização dos mercados financeiros,

surge a necessidade de haver uma maior harmonização regulatória transfronteiriça

baseada em princípios acordados pelos reguladores, em função das expectativas dos

players do mercado.

As reformas regulatórias que surgiram depois da crise financeira têm melhorado

significativamente a estabilidade financeira, trazendo de volta a confiança nos mercados

financeiros e benefícios para os seus participantes. As infra-estruturas de mercado como

as bolsas de valores e câmaras de liquidação e compensação têm trabalhado com os

reguladores no sentido de estruturarem e implementarem estas reformas.

A WFE reconhece o grande trabalho que tem sido feito por parte das autoridades

regionais e internacionais para avaliar o impacto cumulativo da regulação pós crise,

especialmente no exercício da identificação das consequências da interacção de

diversas peças de regulação, mesmo que não seja de forma intencional. Entretanto, o

paper procura destacar alguns desafios comuns (como a fragmentação do mercado e as

políticas contraditórias) ligados à interacção de ferramentas individuais de regulação e

também recomendar boas práticas (como a implementação de horizontes temporais e a

elaboração de políticas coerentes) que visam promover a coerência regulatória

internacional por parte das instituições.

O referido documento pode ser consultado na íntegra aqui.
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https://www.world-exchanges.org/home/index.php/news/world-exchange-news/the-world-federation-of-exchanges-publishes-position-paper-on-international-regulatory-dissonance
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Relatório da IOSCO sobre Boas Práticas no Encerramento dos

Fundos de Investimento

A Organização Internacional das Comissões de Valores (IOSCO) publicou um relatório

sobre as boas práticas a adoptar no processo de encerramento voluntário de

Organismos de Investimento Colectivo (OIC) e outras estruturas de fundos de

investimento (commodity, imobiliário e hedge funds).

O encerramento de um OIC faz parte do percurso natural da vida útil de qualquer OIC e

pode ocorrer por diversas razões, nomeadamente pouca procura pelos investidores,

condições económicas desfavoráveis ou mesmo um número elevado de resgates que

tornam o OIC inviável. Na prática, o encerramento de um OIC pode exigir a execução de

um plano específico em coordenação com os principais stakeholders, como os

investidores, o conselho de administração da sociedade gestora, o custodiante, o

regulador e outros fornecedores de serviços financeiros (auditores, consultor legal,

distribuidoras, etc.).

A maioria dos regimes regulatórios têm critérios para o encerramento dos OIC dentro

das suas respectivas jurisdições, procurando sempre proteger ao máximo os

investidores, e detalhando os requisitos de liquidação de carteira. A IOSCO, por sua vez,

da nota que as boas práticas sugeridas no relatório não deverão sobrepor os requisitos

legais definidos a nível nacional e regional. A IOSCO reconhece ainda a importância da

existência de procedimentos de encerramento de OIC na perspectiva de protecção do

investidor e por isso veio apresentar este conjunto de boas práticas para o processo de

encerramento dos mesmos.

O referido documento pode ser consultado na íntegra aqui.

Relatório de Implementação: Recomendações do G20 e do FSB

sobre o Mercado de Valores Mobiliários

A Organização Internacional das Comissões de Valores (IOSCO) em conjunto com o

Financial Stability Board (FSB) analisou as recomendações, provenientes do

questionário sobre Implementation Monitoring Network (IMN) de 2017 para as jurisdições

da FSB, concernentes aos mercados de valores mobiliários. Desde 2010, o IMN solicita

as jurisdições do G20 e a FSB a elaboração de um reporte sobre o estado de

implementação das recomendações emanadas após a crise financeira de 2008.

Segundo o relatório e uma vez que a IOSCO é a entidade que estabelece os padrões

regulatórios dos mercados de valores mobiliários, a mesma tem trabalhado com o FSB

nos questionários anteriormente elaborados pelo IMN e cooperado na análise das

respostas em relação as recomendações nas áreas a nomear hedge funds, produtos

complexos e titularizações, acompanhamento das agências de crédito, medidas para

garantir a integridade e eficiência dos mercados e mercado de derivados de

mercadorias.
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https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD588.pdf
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O relatório da IOSCO providencia contribuições e análises adicionais sobre o estado de

implementação das reformas em cada uma das áreas acima mencionadas, baseadas

nas respostas dos reguladores sob jurisdição do FSB. As respostas foram revistas por

membros do Comité de Avaliação da IOSCO, composto pelo Secretariado da IOSCO e o

Conselho de Administração da Comissão do Mercado de Capitais da Índia.

Face à importância do acolhimento das recomendações para o fortalecimento da

estabilidade financeira, o FSB e a IOSCO comprometem-se a continuar a trabalhar em

conjunto para a melhoria do questionário da IMN. Este exercício é consistente com os

objectivos da IOSCO de reduzir o risco sistémico, proteger os investidores e garantir

mercados justos, eficientes e transparentes.

O referido documento pode ser consultado na íntegra aqui.

Terceiro Relatório de Progresso sobre a Inclusão de Melhorias às

Provisões Contractuais Previstas nos Contractos de Obrigações

Internacionais Soberanas

Em Outubro de 2014, o Conselho Executivo do Fundo Monetário Internacional (FMI)

apoiou a inclusão de modalidades chaves de provisões pari passu melhoradas e

cláusulas de acções colectivas (CAC) para as novas obrigações soberanas

internacionais. Desde aquele período, o FMI tem publicado relatórios periódicos sobre a

evolução da inclusão destas cláusulas.

Mais especificamente, o Conselho Executivo do FMI apoiou o uso de provisões pari

passu que explicitamente excluem a obrigação de efectuar pagamentos ratable.

Provisões pari passu são aquelas em que dois ou mais activos, valores mobiliários ou

direitos creditórios são tratados da mesma forma sem nenhuma amostra de preferência.

Os pagamentos ratable são aqueles que são calculados por uma fórmula em que o

desembolsado a efecuar a um agente está condicionado, ao valor a receber de um

terceiro, aplicada uma percentagem. Estes tipos de pagamentos chegam a ser

controversos quando combinados com provisões pari passu, sendo que nestes casos

cada credor seria pago a mesma percentagem do valor que investiu originalmente ao

invés de certos credores terem estatutos preferenciais.

O Conselho Executivo do FMI também apoiou a melhoria do uso de CAC, com a criação

de um menu de procedimentos de votos pré-estabelecidos. Uma CAC permite a maioria

dos detentores de obrigações aceitarem uma restruturação que prende legalmente todos

os detentores, incluindo aqueles que votaram contra a restruturação.

Para terminar, o relatório fornece ainda actualizações adicionais sobre a inclusão de

cláusulas de melhoria e da nota que apenas alguns países não têm aderido a estas

novas cláusulas. O mesmo também aborda questões sobre as obrigações internacionais

soberanas em circulação, que cada vez mais incorporam estas novas cláusulas.

O referido documento pode ser consultado na íntegra aqui.
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https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD585.pdf
http://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2017/12/15/pp113017third-progress-report-on-cacs
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Outros temas sobre o Mercado de Capitais

FMI publica paper sobre “Exposição de Carteira de Activos à Taxa de Câmbio Nominal”

Consulte aqui.

BIS publica paper sobre “Revisão dos Efeitos Macroeconómicos sobre os Preços de

Activos”

Consulte aqui.

BIS publica paper sobre “Políticas para o Controlo de Capitais”

Consulte aqui.

ESMA publica alerta sobre “Altos Riscos das Initial Coin Offering (ICO)”

Consulte aqui.

BIS publica paper sobre “Uma Perspectiva à Longo-Prazo das Taxas de Juros”

Consulte aqui.
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http://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2017/12/22/Why-are-Countries-Asset-Portfolios-Exposed-to-Nominal-Exchange-Rates-45524
https://www.bis.org/publ/work680.pdf
https://www.bis.org/publ/work670.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-157-829_ico_statement_investors.pdf
https://www.bis.org/publ/work685.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) 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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