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IOSCO NEWS  
 

 Período: 11/04/2018 a 18/04/2018 

Artigo da Financial Times Magazine sobre 

“Como e porquê a volatilidade contaminou 

Wall Street: O colapso de alguns Fundos de 

Investimento em Fevereiro ajudou a                  

fomentar uma terrível queda do mercado de 

acções”. Ao longo das últimas seis décadas, 

a volatilidade dominou os modelos de gestão 

de risco em todo o sector financeiro. Ao        

mesmo tempo, uma equipa heterogénea de 

académicos e banqueiros de investimento 

transformaram a volatilidade em algo que pode ser “fragmentado e dividido”, 

comprado e vendido, como qualquer título, acção ou barril de petróleo. Isso 

indiscutivelmente tornou-se num ciclo perigoso, que torna os mercados ainda 

mais propensos a oscilações. Publicado no dia 12 de Abril de 2018.  

Declarações do Director do Departamento dos Mercados Monetários e de  

Capitais do Fundo Monetário Internacional (FMI), Sr. Tobias Adrian sobre o 

Edificação da Confiança por meio da Regulação. De acordo com o Sr. Adrian, 

uma vez que os activos de criptografia tem vindo a ganhar espaço, os         

reguladores devem ter cuidado ao categorizá-las porque as definições         

podem-se tornar obsoletas da noite para o dia. Proferidas no dia 9 de Abril de 

2018.  

Discurso da Vice-Presidente e Directora do Departamento de Intermediação 

da Securities & Futures Commission (SFC) de Hong Kong, Sra. Julia Leung 

sobre as Novas Tecnologias e Gestão de Activos. De acordo com a Sra. 

Leung para os gestores de activos, o advento Fintech tem afectado a forma 

como os produtos de investimento têm sido distribuídos, o modo de interagir 

dos investidores e como a consultoria tem sido feita. Publicado no dia 13 de 

Abril de 2018.  

Nota de Imprensa da Federação Mundial 

de Bolsas (WFE) sobre a publicação do   

Relatório Anual relativo ao Mercado de    

Derivados. O respectivo relatório demonstra 

que o desenvolvimento nas Américas tem 

ajudado a compensar o declínio no mercado 

de derivados. O relatório focou nas         

tendências dos mercados de derivados e 

analisou como os participantes do mercado                

responderam às mudanças no mercado de 

activos  subjacentes. Publicada no dia 16 de 

Abril de 2018. 

Nota de Imprensa da European Supervisory Authorities (ESAs) sobre o 

alerta emitido relativamente aos riscos nomeadamente: nos mercados         

financeiros europeus, Brexit, duplicação de activos e ataques cibernéticos.  

Segundo o recente relatório do Comité ESA sobre os riscos e vulnerabilidades, 

os sectores de valores mobiliários, bancário e de seguros na União Europeia, 

enfrentam múltiplos riscos. Publicada no dia 12 de Abril de 2018. 

Nota de Imprensa do Grupo Santander Totta sobre a apresentação do   

primeiro Serviço de Transferência   

Internacional de Fundos Blockchain 

em quatro (4) países. O novo serviço, 

conhecido como "Santander One Pay 

FX" torna possível que os clientes             

façam transferências internacionais no 

mesmo dia, mostrando a quantia           

exacta que será recebida, na moeda 

do país de destino antes de se       

efectuar a transferência. Publicada no 

dia 12 de Abril de 2018. 

 

Nota de Imprensa da Brookings Institute sobre a recuperação global que se 

estabiliza à medida que as vulnerabilidades aumentam. A mais recente        

actualização do índice Brookings-Financial Times TIGER apresenta motivos 

para optimismo relativamente ao estado actual da economia mundial,       

acompanhado por algum pessimismo no que concerne à sustentabilidade do 

ritmo do crescimento. Publicada no dia 15 de Abril de 2018. 

Observações da Comissária da Securities and Exchange Commission 

(SEC) dos EUA, Sra. Hester M. Peirce           

sobre a Construção do Sistema                      

Financeiro do Século XXI: Uma Agenda 

para a Europa e os Estados Unidos. De 

acordo com a Comissária, na                            

sequência da crise financeira não é de 

surpreender que as organizações              

internacionais se sintam compelidas a 

olhar para o que deu errado e                     

identificar as áreas que precisam de reforma. No entanto, produzir incontáveis 

páginas de relatórios não é uma estratégia preventiva e pode, ao contrário, 

anestesiar para que não se perceba de facto dos problemas que são de                                

importância global. Publicada no dia 11 de Abril de 2018. 

 

1. DOCUMENTOS E PAPERS  

 Reunião do Grupo de Acompanhamento do Conselho de     

Estabilidade Financeira (FSB), na cidade de Basel, no dia 24 

de Abril de 2018;  

 43ª Conferência Anual da IOSCO, em Budapeste, de 7 a 11 

de Maio de 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 de Junho de 2018; 

 13º Seminário conjunto da IOSCO e Instituto de                    

Estabilidade Financeira (FSI) sobre questões relacionadas 

com a Carteira de Negociação e  Infra-estrutura de Mercado, 

na Suíça de 14 a 16 de Novembro de 2018. 
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