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Relatório da IOSCO sobre conflitos de interesses e riscos de
conduta durante o processo de aumento de capital

Em Agosto de 2017, a Organização Internacional das Comissões de Valores (IOSCO)
com vista a protecção do investidor e a eficiência do mercado , aprovou um mandato
para o Comité de Regulamentação dos Intermediários de Mercado (C3), no sentido
deste analisar os potenciais conflitos de interesses e os riscos de conduta relacionados
ao processo de aumento de capital nas diferentes jurisdições e identificou que não
obstante às orientações e regras existentes da IOSCO, ainda existem más prácticas de
conduta, prejudicando potencialmente a integridade e a eficiência dos mercados de
capitais.

Para atingir este desiderato, o C3 criou um grupo de trabalho (task force) composto por
membros das seguintes jurisdições: a Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido
(FCA), a Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong (HK SFC), a Agência
de Serviços Financeiros do Japão (FSA), a Organização Reguladora do Investimento do
Canadá (IIROC) e a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC), as
quais buscaram identificar as principais etapas envolvidas em um levantamento de
capital, a estrutura regulatória e legal que rege esse processo e quaisquer conflitos de
interesse e riscos de conduta que possam surgir nos vários estágios do mesmo. A
análise incluiu tanto as IPO (Initial Public Offering) como as ofertas em mercado
secundário.

Assim, no passado mês de Setembro, o C3 apresentou o relatório final com o resultado
da monitorização efectuada em algumas jurisdições membros, tendo identificado os
seguintes riscos: (1) Conflitos de interesses através da pressão sobre os analistas, nos
casos em que se encontram de algum modo conectados a um emissor na fase de pré-
oferta para aumento de capital, influenciando deste modo os investidores na sua tomada
de decisão para alocação de recursos; (2) Quando os analistas de forma fraudulenta
administram a formação de preços em ofertas públicas de valores mobiliários (IPO) e (3)
Quando os conhecedores (analistas e consultores de investimento) e fazedores de
mercado (market-maker) interagem com as empresas, influenciando a sua opinião de
forma deliberada.

O referido documento pode ser consultado na íntegra aqui.
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ESMA publica estudo sobre o impulso do uso do Credit Default
Swap (CDS) pelos fundos de investimento da União Europeia

A Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA), num estudo
realizado ao abrigo do Regulamento de Infra-estruturas do Mercado Europeu
(European Market infrastructure Regulation - EMIR), divulgou o aumento do estímulo
dos fundos de investimento para investimentos em instrumentos derivados complexos,
com destaque para o uso de swaps de risco de incumprimento (Credit Default Swap -
CDS).

Os CDS são instrumentos financeiros de grande importância para os mercados pelo
facto de assegurarem o reembolso das obrigações mesmo em caso de incumprimento,
ou seja, proporcionam uma cobertura do risco de crédito, oferecendo aos investidores
uma garantia contra incumprimento.

A elevada apetência dos fundos de investimento em CDS foi verificada em particular,
aos fundos de renda fixa (obrigações) que investem em mercados menos líquidos e
fundos alternativos que implementam estratégias semelhantes a dos hedge funds.

Adicionalmente o estudo lança alertas sobre o potencial risco associado às exposições
ao CDS que podem ser usadas tanto para proteger uma posição de compra do título
subjacente, como para fins especulativos e permitir que os fundos criem alavancagem
de balanço. No entanto, estas acções expõem os fundos a um risco contingente
significativo no caso da entidade de referência do activo subjacente entrar em
incumprimento.

O referido documento pode ser consultado na íntegra aqui.
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ESMA alerta para a deterioração da liquidez em mercados
financeiros estressados de títulos soberanos e corporativos.

A Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA) divulgou um
paper em que analisa a liquidez nos mercados de rendimento fixo da União Europeia
(UE), fornecendo uma visão global da liquidez nos mercados de obrigações
soberanas e corporativas.

Após a crise financeira de 2008, os mercados sofreram mudanças estruturais, com
episódios de volatilidades que aumentaram as preocupações sobre o agravamento
das condições de liquidez do mercado secundário, em particular no segmento de
renda fixa.
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O paper alerta que não obstante ter havido um aumento de liquidez nas obrigações
soberanas, verificou-se uma deterioração da liquidez para os títulos corporativos, entre
2014 e 2016.

Adicionalmente, foi identificada uma correlação entre o aumento da tensão nos
mercados financeiros e a deterioração da liquidez do mercado na qual a Esma defende
que o tamanho da emissão desempenha um papel crucial na correlação, demonstrando
que existe maior liquidez de mercado para títulos soberanos que são emitidos em
maiores escalas e que simultaneamente possuem um papel de referência para a
determinação do valor dos activos corporativos.

O referido documento pode ser consultado na íntegra aqui.
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ESMA avalia o mercado de derivados da União Europeia em 660
trilhões de euros, com aumento significativo da compensação
central.

A Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA) publicou em
Outubro de 2018 o seu primeiro Relatório Estatístico Anual sobre os mercados de
derivados da União Europeia (UE). O objectivo principal deste relatório foi contribuir para
a avaliação do painel de riscos da ESMA, no sentido de auxiliar a monitorização por
parte das autoridades de supervisão e reforçar a convergência da supervisão.

Os dados plasmados no relatório apresentaram de forma detalhada as transacções e
exposições aos derivados, permitindo quantificar o tamanho do mercado, bem como
observar o aumento significativo das taxas de compensação de derivados, comprovando
que a obrigação de compensação do EMIR tem tido o impacto desejado.

No final do IV Trimestre de 2017 os repositórios de transacções reportaram um total de
74 milhões de transacções em aberto, totalizando um valor nocional de
aproximadamente EUR 660 trilhões (derivados transaccionados em mercado
regulamentado (14%) e derivados transaccionados em OTC – over the counter (86%).

Adicionalmente verificou-se que o mercado europeu de derivados como um todo
aumentou de tamanho durante 2017, começando com um valor nocional de EUR 605
trilhões e alcançando EUR 660 trilhões no IV Trimestre de 2017. No que diz respeito às
taxas centrais de compensação, estas aumentaram de 25% para 27% para derivativos
de crédito (CD) e de 40% para 58% para derivativos de taxa de juros (IRD),este aumento
de taxas inclui também os contratos concluídos antes da entrada em vigor da
obrigatoriedade de compensação central.

O referido documento pode ser consultado na íntegra aqui.
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Outros temas sobre o Mercado de Capitais

FMI publica “Relatório Global de Estabilidade Financeira de Outubro de 2018: Uma década
após a crise financeira global, estamos mais seguros?”
Consulte aqui

BIS publica paper sobre “Bancos Centrais e Dívida: Riscos Emergentes para a Eficácia da
Política Monetária em África”
Consulte aqui.

ESMA publica “Relatório sobre Tendências, Riscos e Vulnerabilidades nos Mercados
Financeiros”
Consulte aqui.

ESMA alerta para “Elevado Nível de Diversidade nos Mercados Nacionais de Produtos
Estruturados de Retalho”
Consulte aqui.

Comité de Mercados do BIS informa sobre “Mudança do Ecossistema com Mercados
Electrónicos em Rítmos Acelerados”
Consulte aqui.
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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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