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IOSCO NEWS  
 

 Período: 13/12/2017 a 10/01/2018 

Declaração da Securities and Exchange        

Commission (SEC) dos EUA e da Associação         

Norte-Americana de Administradores de Valores    

Mobiliários a recomendar cautela aos investidores em 

relação às Moedas encriptadas, as Ofertas Iniciais de  

moedas  encriptadas e outros produtos relacionados 

com o investimento em cripto moedas. Proferida no 

dia 4 de Janeiro de 2018. 

 

Nota de Imprensa da Unidade de Inteligência Financeira (KoFIU) e do       

Serviço de Supervisão Financeira (FSS) da Coreia do Sul que realizaram uma        

investigação conjunta a seis (6) Bancos  comerciais que se disponibilizaram a 

abrir contas comerciais para se efectuar a troca de     

moedas criptográficas. Publicada no dia 8 de Janeiro de 

2018. 

Nota de Imprensa do Presidente da Commodity Futures Trading 

Commission (CFTC), Christopher Giancarlo sobre as moedas virtuais e a         

divulgação de um documento relativo à supervisão e à abordagem dos      

Mercados Futuros de Câmbio         

Virtual. Para o Sr. Giancarlo, a        

resposta regulamentar ao  problema 

das moedas  virtuais é a educação do 

investidor, supervisão nos              

mercados à vista e de derivados,   

processos por fraude, abuso e             

manipulação de mercado, falsa       

solicitação e coordenação   activa com   

outros reguladores. Publicada no dia 4 

de Janeiro de 2018. 

 

Nota de Imprensa da European Securities and Markets Authority (ESMA) 

sobre a declaração de apoio à implementação dos requisitos para               

Identificação das Entidades Jurídicas (LEI) nos termos do Regulamento de 

Mercados em Instrumentos Financeiros (MiFIR). A MiFIR obriga as empresas 

de investimento europeias a identificar os investidores/pessoas jurídicas com 

LEI para efeitos de comunicação das transacções da MiFID II. Os locais de 

negociação são igualmente obrigados a identificar cada emissor de um       

instrumento financeiro negociado no sistema com um código LEI ao fazer a 

submissão diária de dados ao Sistema de dados de Referência de                

Instrumentos Financeiros. Publicada no dia 20 de Dezembro de 2017. 

 

Nota de Imprensa da European 

Securities and Markets Authority 

(ESMA) sobre os trabalhos         

preparatórios relativamente aos 

Contratos por Diferença (CFD’s) e 

opções binárias oferecidas aos      

pequenos investidores. A ESMA   

está a considerar medidas para a 

proibição da comercialização,        

distribuição ou venda de opções 

binárias aos pequenos investidores e a restrição do  marketing, distribuição ou 

a venda de CFD’s, bem como, o mercado de câmbio à vista ao pequeno      

investidor. Publicada no dia 15 de Dezembro de 2017. 

Nota de Imprensa da Bank for International Settlements 

(BIS), da Financial Service Board (FSB) e da Organização 

Internacional das Comissões de Valores (IOSCO) sobre os órgãos               

internacionais de padronização de normas, que deram início às pesquisas   

como parte do trabalho conjunto para analisar os efeitos relativos aos         

incentivos para negociações de derivativos de balcão de forma centralizada 

após a implementação das reformas regulatórias do G20. Publicada no dia 14 

de Dezembro de 2017. 

Relatório da Federação Mundial das 

Bolsas de Valores sobre a                    

publicação de um documento que        

resume o actual ponto de vista             

relativo à FinTech e o seu ambiente      

regulatório. O artigo examina sete     

áreas-chave e identifica os princípios         

correspondentes para que as                

autoridades do mercado considerarem no 

acto de elaboração das regras, dos     

padrões e das directrizes para o           

FinTech. Publicado no dia 10 de Janeiro de 2018. 

Relatório trimestral da Associação Internacional de Mercado de Capitais 

que analisa o ano de 2017 e as  perspectivas para 2018. O referido relatório      

analisa também a transição da LIBOR, as actualizações relativas à               

implementação da MiFID II / R, outras práticas internacionais do mercado de 

capitais, bem como os desenvolvimentos regulatórios nos mercados           

primários, secundários, repo e colateral, gestão de activos, mercados de    

obrigações e outros. Publicado no dia 10 de Janeiro de 2018. 

1. DOCUMENTOS E PAPERS  

 Reunião do Comité 2 sobre o Regulamento de Mercados Secundários em Madrid, de 17 a 18 de Janeiro de 2018; 

 40ª Reunião e Conferência do Comité Regional para a África e Médio Oriente (AMERC) Rabat, de 24 a 25 de Janeiro de 2018; 

 Seminário sobre o Programa de Formação da AMERC em Dubai, de 23 a 25 de Janeiro de 2018; 

 Reunião do Comité 1 sobre Auditoria, Contabilidade e  Divulgação do Emitente em Tel Aviv, de 29 de Janeiro a 2 de Fevereiro 

de 2018. 

 Conferência Global da Educação do Investidor alusiva ao 10º aniversário da IFIE-IOSCO, no Japão de 9 a 11 Abril 2018; 

 Fase I do Programa de Certificação da Global IOSCO / PIFS-Harvard LAW SCHOOL para Reguladores de Mercados de         

Valores Mobiliários, em Madrid de 18 a 29 Junho de 2018; 

 13º Seminário conjunto da IOSCO e Instituto de Estabilidade Financeira (FSI) sobre Questões Comerciais de Livre e               

Infra-estrutura de Mercado, na Suíça de 14 a 16 de Novembro de 2018.  

 2. EVENTOS E REUNIÕES  

 GVIM 

 DEED 
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