
 

 

Fonte: Weekly Bulletin for IOSCO Members - 22 Elaborado pelo: Departamento de Cooperação 

IOSCO NEWS  
 

 Período: 11/07/2018 a 18/07/2018 

Discurso de abertura da última       

reunião do Commodity Futures      

Trading Commission (CFTC)        

proferido pelo Comissário Brian 

Quintenz. O Comissário apelou aos 

reguladores norte-americanos a   

encorajarem os Administradores das 

áreas de benchmarks a cumprirem 

com os Princípios de Benchmarks 

Financeiros publicados pela Organização Internacional de Comissões de Valores 

Mobiliários (IOSCO) em 2013. Dadas as implicações transfronteiriças das     

emendas propostas pela União Europeia, espera-se que os reguladores dos EUA 

e as suas contrapartes possam coordenar essa questão para que aqueles                   

Administradores não fiquem sujeitos a requisitos conflituantes em todas as        

jurisdições. Proferido no dia 12 de Julho de 2018. 

Nota de imprensa da Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos         

Mercados (ESMA) que actualiza o questionário sobre medidas temporárias de   

intervenção na comercialização, distribuição ou transacção de produtos derivados 

nomeadamente Contractos Diferenciais (CFD) e opções binárias para investidores 

não institucionais, não residentes na União Europeia (UE). Esta medida             

enquadra-se nos termos do artigo 40.º do Regulamento (UE) n.º 600/2014 

(Regulamento Mercados de Instrumentos Financeiros, MiFIR). Publicada no dia 

12 de Julho de 2018. 

Nota de imprensa da Financial Conduct Authority (FCA) do    Reino Unido 

a   propor acções para melhorar a concorrência no mercado das plataformas de    

investimento. De acordo com as conclusões provisórias do estudo recente da 

FCA, a concorrência esta a dar bons resultados bem para a maioria dos  

consumidores que usam estas plataformas. No entanto estas descobertas revelam 

preocupações, de como as plataformas competem por grupos específicos de    

consumidores. Dado o rápido crescimento desse mercado a FCA propõe medidas 

para lidar com  esses problemas antes que eles ganhem outras proporções.     

Publicada no dia 16 de Julho. 

Nota de imprensa do Bank for International Settlements (BIS) sobre a Tecnologia 

inovadora em supervisão financeira (suptech), que apresenta a experiência dos 

primeiros usuários. O BIS revelou que as chamadas aplicações suptech podem 

ser encontradas nas áreas de recolha e análise de dados. A experiência dos     

primeiros usuários sugere que a suptech pode melhorar a eficácia da supervisão e 

mitigar custos. Porém, ela levanta alguns desafios que incluem riscos                

operacionais, qualidades dos dados, recursos e questões legais. Este documento 

descreve as primeiras experiências desta tecnologia e destaca considerações  

específicas que podem ajudar as agências de supervisão a aproveitar os          

desenvolvimentos da suptech. Publicada no dia 16 de Julho de 2018. 

Nota de Imprensa da Associação Internacional de Swaps e Derivados (ISDA)  

sobre a publicação da consulta sobre indicadores de Fallbacks. O fallback é o   

termo que pode ser usado para opções de reserva como um banco de dados que 

entra em acção quando outro falha. A ISDA lançou uma consulta ampla sobre 

questões técnicas relacionadas a novos fallbacks para contractos de derivados 

que fazem referência a certas taxas interbancárias oferecidas (IBORs). A consulta 

define opções para ajustes que se aplicariam à taxa de fallback no caso de um 

IBOR ser descontinuado permanentemente. Publicada no dia 12 de Julho de 

2018. 

Comentários de Paul M. Muthaura, Administrador Executivo da Capital     

Markets Authority (CMA), do Quénia, durante o lançamento da plataforma da  

EGM Securities. Esta empresa tornou-se a primeira correctora de Forex online 

registada na CMA, marcando um novo começo da negociação forex nesse país 

a operar firmemente dentro de uma estrutura regulatória clara. A plataforma visa 

estimular a inovação, ampliar as ofertas de produtos e serviços, aprofundar a   

participação no mercado e impulsionar o desenvolvimento económico.                  

As oportunidades de inovação, no entanto, estão repletas de riscos, o que reforça 

a importância de os intermediários terem em conta os melhores interesses dos 

consumidores e a defesa da integridade de serviços financeiros. Publicado no dia 

17 de Julho de 2018. 

Nota de Imprensa da Financial Stability Board (FSB) que estabelece estrutura 

para monitorar activos de criptografia e actualizações sobre o trabalho dos        

normalizadores internacionais. A Organização Internacional de Comissões de    

Valores Mobiliários (IOSCO) criou uma Rede de Consulta de Oferta Inicial de     

Moedas (ICO), para discutir experiências e preocupações relativas aos ICOs e 

está a desenvolver uma Estrutura de Apoio para auxiliar os membros a lidarem 

com questões domésticas e transfronteiriças das ICOs que poderiam impactar na 

protecção do investidor. A IOSCO também debate outras questões regulatórias 

relacionadas com as plataformas de activos de criptografia. Publicado no dia 16 

de Julho de 2018. 

 

Nota de imprensa da Serious Fraud Office (SFO) do 

Reino Unido sobre dois (2) antigos banqueiros seniores que  

foram condenados por fraude no  caso de manipulação da 

Taxa de oferta interbancária em euros (EURIBOR) no auge 

da crise financeira, após a instauração de um processo de 

investigação pelo SFO. Publicada no dia 12 de Julho de 

2018. 

 

1. DOCUMENTOS E PAPERS  

 Workshop sobre Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do              

Terrorismo nos Mercados de Valores, Centro da IOSCO na Ásia-Pacífico, Kuala Lumpur       

Malásia, 20-21 de Agosto; 

 

 A IOSCO solicita feedback sobre boas práticas para auxiliar as infra-estruturas de                 

armazenamento de mercadorias (commoditties) e os seus órgãos de supervisão a identificar 

questões que possam afectar os preços dos derivados de mercadorias, até  29 de Agosto; e 

 

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

questões relacionadas com a Carteira de Negociação e Infra-estruturas de Mercado, na Suíça 

de 14 a 16 de Novembro de 2018. 
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