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RECOMENDAÇÕES E BOAS PRÁTICAS PARA MELHORAR A

GESTÃO DO RISCO DE LIQUIDEZ EM FUNDOS DE

INVESTIMENTO

A Organização Internacional das Comissões de Valores (IOSCO) publicou no

passado dia 1 de Fevereiro do corrente ano, um relatório contendo

recomendações e boas práticas para melhorar a gestão do risco de liquidez dos

Fundos de Investimento. As recomendações constituem parte da missão da

IOSCO que visa proteger os investidores, assegurar a eficiência dos mercados

financeiros e garantir a estabilidade financeira.

As boas práticas estão estruturadas de acordo com o período de tempo de

duração dos fundos de investimento e, quando implementadas devem ser

transcritas de acordo com o contexto legal de cada Jurisdição.

Assim sendo, dentre outros aspectos, as recomendações incidem na

necessidade das entidades gestoras dos fundos de investimento estruturarem um

processo de gestão de risco que aproprie os limites de liquidez às obrigações e

responsabilidades dos fundos, que force os fundos a divulgarem o processo de

gestão da liquidez e do risco de liquidez junto dos investidores e potenciais

investidores, a integrarem a gestão da liquidez nas decisões de investimento,

bem como a identificarem uma possível escassez de liquidez antes da mesma

ocorrer e suportar através de uma governação forte e efectiva o processo de

gestão do risco de liquidez.

O referido documento pode ser lido na íntegra aqui.
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https://www.iosco.org/
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RELATÓRIO SOBRE PRODUTOS ALAVANCADOS DE BALCÃO

ORGANIZADO

A IOSCO publicou um relatório de consulta sobre Produtos Alavancados no

Mercado de Balcão Organizado com o objectivo de promover a abordagem

regulamentar para melhorar a protecção dos investidores.

No relatório, a IOSCO apresenta três produtos nomeadamente: as Opções Binárias,

Rolling-Spot Forex Contracts e Contracts for Diferences (CFDs), que são

transaccionados em alguns países membros da IOSCO (como o Reino Unido e

Israel) por intermediários que os utilizam como instrumentos de especulação no

curto prazo.

Os países membros apresentaram duas preocupações que residem na qualidade da

informação que os intermediários apresentam aos investidores de retalho em

relação a esses produtos complexos, e alguns problemas operacionais.

Adicionalmente, a IOSCO indicou a existência de alguns riscos do sector

nomeadamente: os riscos de distribuição, riscos resultantes de determinadas

características dos próprios produtos, riscos dos conflitos entre os intermediários,

bem como os riscos das empresas não licenciadas envolvidas no processo de oferta

dos referidos produtos.

As ferramentas apresentadas no documento são flexíveis às diferentes jurisdições

e, centram-se essencialmente na divulgação dos custos totais incorridos pelos

intermediários no licenciamento de todas as empresas envolvidas no processo, na

incorporação de um depósito mínimo como colateral antes da abertura das

posições, na divulgação dos proveitos e ganhos dos investidores na adopção de

preços justos e credíveis, na exclusão de determinadas técnicas de marketing dos

produtos e na restrição das vendas e distribuição dos referidos produtos.

O referido documento pode ser lido na íntegra aqui.

https://www.iosco.org/


Observatório dos Mercados de Valores Mobiliários 3

No passado mês de Janeiro, o Fundo Monetário Internacional (FMI) publicou um

estudo sobre o grau de integração internacional dos títulos soberanos emitidos em

dólar americano e os emitidos em moeda local dos mercados emergentes. Foram

analisadas para tal, mudanças das condições financeiras globais, a opinião diária

dos investidores e questões monetárias que dentre outros aspectos influenciam a

variação da Yield dos referidos títulos.

O estudo mostrou que os títulos emitidos em dólar americano têm uma maior

integração em relação aos títulos emitidos em moeda local, uma vez que a

correlação existente com a taxa de juro da zona euro e o dólar americano impacta

em 80% o retorno das obrigações, ao passo que os títulos emitidos em moeda local

apresentam-se menos integrados, pois a correlação com a taxa de juro da zona

euro e do dólar americano impacta em 63% o retorno das obrigações nos mercados

emergentes.

O estudo também mostrou que quanto mais os mercados domésticos de títulos se

integrarem internacionalmente e mais investidores e emitentes se disponibilizarem a

fazerem cobertura de risco e arbitragem, mais os títulos emitidos em moeda local se

tornarão mais líquidos, porém mais sensíveis aos choques externos provenientes

dos mercados mais amplos.

Neste contexto, algumas medidas macroprudenciais e de gestão do fluxo de capital

(taxar os fluxos dos títulos internacionais, agravar os requisitos de reserva quer para

as dívidas de curto prazo de investidores estrangeiros, estipular um período mínimo

de duração de títulos particularmente para investidores estrangeiros nos mercados

de títulos de obrigação pública de moeda local) podem ser implementadas para lidar

com o risco de liquidez das taxas de juro dos títulos soberanos.

O referido documento pode ser lodo na íntegra aqui.

INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DAS OBRIGAÇÕES

SOBERANAS DOS MERCADOS EMERGENTES

http://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2018/01/25/On-International-Integration-of-Emerging-Sovereign-Bond-Markets-45584
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A Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA) publicou no

passado dia 7 de Fevereiro um conjunto de recomendações com o objectivo de

prevenir e mitigar os conflitos de interesse a nível da gestão da Contraparte Central

(CCP na abreviação inglesa).

O relatório final resulta de uma consulta que decorreu de 1 de Junho de 2017 a 24

de Agosto de 2017 na qual foram respondidas algumas questões voltadas aos

procedimentos organizacionais para evitar o uso de informação confidencial, as

regras de conduta que limitam o conflito de interesse, os procedimentos para

remunerações e ofertas, a titularidade de instrumentos financeiros, a supervisão dos

conflitos de interesses a nível da sua administração e, a capacitação dos membros

sobre a aplicação da lei e políticas concernentes aos conflitos de interesses no seio

da CCP que serviram de base para a elaboração das recomendações para a gestão

dos conflitos de interesses.

O relatório apresentou ainda relações que potencialmente resultam em conflitos de

interesses entre membros da Contraparte Central e os stakeholders.

Assim sendo, foram definidas regras que garantem o uso apropriado de informação

confidencial, limitam as ofertas, excluem determinadas pessoas de participarem em

decisões de assuntos que envolvam pessoas ligadas a si, assegurem a preparação

do staff em relação aos procedimentos de gestão de conflitos de interesses, dentre

outras recomendações que estão previstas no artigo 33º do regulamento da

European Market Infrastruture Regulation Market (EMIR) que poderão trazer em

primeira instância uma maior homogeneidade no conceito de conflito de interesses e

em segunda instância a mitigação de conflitos de interesses através de

procedimentos organizacionais, em situações em que CCP é parte do grupo.

O referido documento pode ser lido na íntegra aqui
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RELATÓRIO FINAL SOBRE GESTÃO DE CONFLITO DE INTERESSES

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-issues-conflict-interest-guidelines-ccps
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OUTROS TEMAS SOBRE O MERCADO DE CAPITAIS
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• IOSCO propõe recomendações sobre Conflitos de Interesses e Riscos

associados a Conduta durante o processo de captação de capital.

Consulte aqui

• ESMA apresenta relatório temático sobre as taxas cobradas pelos Repositórios

e Agências de Notação de Risco.

Consulte aqui

• ESMA publica nova regulação sobre Derivados subjacentes a uma Commodity.

Consulte aqui

• Serão os bancos opacos? Evidências de Informação Privilegiada.

Consulte Aqui

https://www.iosco.org/
https://www.esma.europa.eu/search/site/reports
https://www.esma.europa.eu/policy-activities/mifid-ii/commodity-derivatives
https://www.bis.org/publ/work697.htm
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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 a indicação da fonte.

Telefone: (+244) 222 70 40 00

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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