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IOSCO NEWS  
 

Período: 31/10/2018 a 14/11/2018 

Consulta pública à proposta de medidas de intervenção em opções binárias 

e contractos financeiros diferenciais (CFD’s) divulgada pela Comissão Nacional do 

Mercado de Valores Mobiliários de Espanha (CNMV). A CNMV apresentou uma 

proposta com o objectivo de implementar    indefinidamente na Espanha a        

proibição da comercialização distribuição de opções binárias aos investidores não 

institucionais “retalho” bem como, a restrição à comercialização e distribuição de 

CFD’s, em conformidade com o disposto no artigo 42.º do Regulamento (UE) n.º 

600/2014, dos mercados e instrumentos financeiros. As medidas que são          

essencialmente as mesmas que foram aprovadas pela Autoridade Europeia dos 

Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA) aplica-se à prestação de serviços na 

Espanha e entrariam em vigor assim que as medidas da ESMA fossem             

revogadas. Publicada no dia 12 de Novembro. 

Declaração do Sr. Christopher Woolard, Administrador Executivo para o   

Pelouro de Estratégia e Concorrência da Financial Conduct Authority (FCA) do 

Reino Unido (RU) referente o lançamento da Iniciativa de Transparência dos   

Custos (CTI). A FCA lançou recentemente um novo modelo para a divulgação dos 

encargos para investidores institucionais que melhorará a transparência, assim 

com  o seu acesso e a respectiva avaliação das informações críticas sobre os  

custos aos quais estão sujeitos. Segundo aquele Administrador o CTI tem a      

experiência, recursos e cobertura de mercado e representará uma ampla e     

equilibrada gama de fornecedores e clientes do sector de gestão de activos      

institucionais para fornecer resultados ao mercado. Publicada no dia 7 de          

Novembro. 

Discurso de Sr. Luís de Guindos             

Vice-Presidente do Banco Central Europeu 

durante a Abertura da Conferência da 21ª  

Euro Finance Week, em Frankfurt am Main 

subordinado ao tema “Chegando à frente: o 

crescente  papel do sector dos fundos de   

investimento para a estabilidade  financeira na 

zona Euro”. No referido discurso o Executivo afirmou que na última década, o  

sector quase triplicou em termos de activos totais e consequentemente assumiu 

mais riscos. Por este facto, merece maior atenção do ponto de vista da             

estabilidade financeira, salientando que o regulação deve reflectir o sistema      

financeiro em evolução. Nesse sentido, o Sr. Guindos abordou o que ainda precisa 

ser feito para o desenvolvimento de ferramentas macro-prudenciais e de outras 

políticas, em resposta à evolução dos riscos no sector de fundos de investimento. 

Proferido no dia 12 de Novembro. 

Nota de imprensa da Autoridade de Valores Mobiliários de  Israel (ISA) 

aquando da implementação do seu sistema de informação denominado tecnologia 

Blockchain. A tecnologia Blockchain foi implementada para atender ao público em 

geral e aos órgãos supervisionados pela ISA. No primeiro estágio, a tecnologia foi 

integrada ao sistema Yael que, foi desenvolvido para transmitir informações e 

mensagens   enviadas pela ISA às  entidades supervisionadas. A etapa seguinte, 

a tecnologia também será integrada no sistema de votação “Hatzba-Hon", que foi 

desenvolvida para permitir que os investidores participem activamente nas        

reuniões com os investidores de qualquer lugar em Israel e no mundo. Em um  

estágio posterior, a ISA prevê incorporar a tecnologia no sistema Magna, que é 

usado para publicar todos os relatórios    electrónicos arquivados pelas entidades 

supervisionadas. Publicada em  Outubro. 

Nota de imprensa da Financial Stability Board (FSB), sobre o relatório de 

progresso da reforma dos principais critérios de referência de taxa de juro. O    

relatório estabelece os progressos realizados no desenvolvimento de taxas     

overnight praticamente livres de risco (RFRs) e mercados baseados nestas taxas 

e em outras reformas das taxas interbancárias de oferta (IBORs). Recentemente o 

FSB intensificou seus esforços de monitoramento e coordenação, dada a          

importância da implementação efectiva das reformas. Publicada no dia 13 de    

Novembro. 

Nota de imprensa Ontario Securities Commission (OSC) sobre o lançamento da 

Campanha de consciencialização e encorajamento aos investidores para           

tomarem conhecimento dos documentos divulgados na negociação de Fundos de      

Investimento Transaccionados em Bolsa (Exchange-Traded Funds - ETF) da      

Canadian Security Admistrators (CSA). Desta forma os investidores ao aderirem  à 

um ETF, investem num fundo de investimento que negoceia como se fosse uma 

acção, mas pode ter uma carteira diversificada de investimentos. A referida     

campanha encoraja os investidores a lerem os documentos, que os revendedores  

os entregam para a compra de ETFs, a partir de 10 de Dezembro. A campanha 

inclui uma página da Web e uma amostra interactiva do ETF que destaca          

informações que os investidores podem aceder, como por exemplo desempenho 

do    fundo, índice de despesas geridos e participações em fundos. Publicada no 

dia 5 de Novembro. 

Nota de imprensa do Conselho da Reserva Federal dos Estados Unidos da 

América (EUA) acerca da sua pretensão de começar a publicar um relatório      

semestral de Estabilidade Financeira onde é apresentada a visão do Conselho 

sobre as perspectivas para a estabilidade financeira dos EUA. De acordo com a 

nota o referido Relatório incluirá um resumo do Conselho para avaliar a resiliência 

do sistema financeiro norte americano e uma discussão sobre os indicadores das 

principais vulnerabilidades de estabilidade financeira nomeadamente a avaliações 

de activos, empréstimos a empresas e famílias alavancagem no sector financeiro 

e os riscos de financiamento. O relatório destina-se a ajudar os participantes do 

mercado a entenderem a avaliação do Conselho sobre as condições de            

estabilidade financeira. Publicada no dia 9 de Novembro. 

1. DOCUMENTOS E PAPERS  

 III Fórum Ásia-Pacífico da UE, Kuala Lumpur, no dia 31 de Outubro; 

 Comité 2 sobre a Regulamentação dos Mercados Secundários, Berlim, 30 a 31 de Outubro 

 Seminário de Treinamento do Comité Consultivo de Afiliados, Londres, 31 de Outubro a 1 de  

           Novembro. 

 Reunião do Comité 5 sobre Gestão de Investimentos, em Casablanca, Marrocos, nos dias 14 a 15 de             

           Novembro 

 Reunião do Grupo Director do Comité 4 sobre Enforcement e partilha de Informações,  

           realizar-se nos dias 27 a 29 de Novembro, em Madrid, Espanha. 

 Reunião do Comité 7 sobre Derivados, a ter lugar nos dias 29 e 30 de Novembro, em Singapura. 

 Programa de Formação de Seminários da IOSCO (STP), em Madrid, nos dias 6 a 8 de  

           Novembro de 2018; 

 2. EVENTOS E REUNIÕES  2018 
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