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IOSCO NEWS  
 

Período: 21/11/2018 a 28/11/2018 

Discurso proferido pelo Sr. Ashley Alder, CEO da Hong Kong           

Securities and Futures Commission (SFC) durante a mesa redonda    

realizada pelo Instituto HKSI sobre a regulação em vigor no mercado. O 

Sr. Alder pronunciou-se sobre os principais riscos e oportunidades no 

mercado e como a SFC vem lidando com  isso, bem como sobre        

algumas das    iniciativas cruciais para desenvolver e transformar o   

mercado de Hong Kong num  centro financeiro internacional. Publicada 

no dia 27 de Novembro de 2018.   

Nota de Imprensa da Federação Mundial de Bolsas (WFE) sobre a  

assinatura de um memorando de entendimento (MOU) com a            

Associação Africana de Bolsas de Valores (ASEA) com vista a alcançar 

dois objectivos principais: (i) Apoiar o desenvolvimento de                  

infra-estruturas de mercado em África com o propósito de avançar com 

o ecossistema do mercado de capitais africano; e (ii) Permitir que as 

infra-estruturas do mercado africano desenvolvam as melhores práticas 

com base nos padrões internacionais, permanecendo adequadas às 

necessidades da região e nação em que operam. Publicada no dia 28 

de Novembro de 2018.  

Nota de Imprensa da Autorité des marchés financiers  (AMF) de 

França sobre a publicação do seu roteiro para finanças sustentáveis. O 

roteiro descreve como a AMF pretende responder às tendências         

observadas no mercado e integrar objectivos para um financiamento         

sustentável em todas as suas actividades”. Publicada no dia 28 de       

Novembro de 2018.  

Nota de Imprensa da Securitie 

Commission Malaysia (SC) relativo 

à realização da conferência anual 

sobre        fintech. Este evento é 

uma  plataforma interactiva para   

debates e exploração da  evolução 

e das   novas tendências digitais. A 

edição deste ano da SCxSC       

focou-se nas tecnologias         

emergentes inovadoras que poderiam ser aplicadas no mercado de   

capitais e atraiu mais de 1.000 participantes. Publicada no dia 28 de 

Novembro de 2018.  

Nota de Imprensa da Monetary Authority of Singapore (MAS) sobre 

o acordo de cooperação financeira com Shangai e Singapura             

nomeadamente o financiamento de projectos da Iniciativa da Belt and 

Road facilitando investimentos internacionais no mercado de capitais da 

China, e criando um ecossistema para colaboração entre instituições 

financeiras e instituições  FinTech. Publicada no dia 27 de Novembro de 

2018. 

Nota de Imprensa da Securities 

Commission Malaysia (SC) sobre a 

revisão das suas Diretrizes relativas 

ao Exchange Traded Funds (ETF’s) 

que permite a emissão de uma série 

mais diversificada de ETF’s no             

mercado. Estes incluem ETF’s                

com base em futuros, ETF’s                     

sintéticos, ETF’s de commodities físicas e ETF’s beta inteligentes.                

Publicada no dia 27 de Novembro de 2018. 

Nota de Imprensa da Commodity Futures Trading Commission 

(CFTC) relativa à divulgação de um manual sobre contractos               

inteligentes. Estes contractos fazem parte do esforço do LabCFTC de 

engajar inovadores e participantes do mercado nos diversos tópicos de 

tecnologia financeira (FinTech) e dar sequência ao manual de 2017   

sobre moedas virtuais. Publicada no dia 27 de Novembro de 2018. 

Nota de Imprensa de Autorité des  

marchés financiers (AMF) França  sobre 

a publicação do resumo das suas                    

inspecções temáticas sobre as              

sociedades de gestão de activos. A AMF 

realizou em 2018 uma série de cinco                    

inspecções baseadas em temas, com  

foco no monitoramento e investimento dos fundos próprios das                    

empresas de gestão de activos. Tendo em conta as observações        

durante as inspecções e a experiência adquirida ao longo das                       

inspecções que tem realizado, preparou uma avaliação das práticas e 

lembretes das regras que devem ser aplicadas. Publicada no dia 22 de 

Novembro de 2018. 

1. DOCUMENTOS E PAPERS  

 Reunião do Comité da IOSCO sobre Derivados (Comité 7), em 
Kuala Lumpur, na Singapura,               

           nos dias 29 e 30 de Novembro; e 

 Fase II do Programa de Certificação Global para Reguladores 
de MVM da IOSCO / PIFS-Harvard, nos EUA, de 3-7 de      
Dezembro de 2018. 

 Reunião do Grupo Director do Comité da IOSCO sobre        
Enforcement e Intercâmbio de Informações  (Comité 4),      
Madrid, entre os dias 27 a 29 de Novembro de 2018. 

 Reunião do Comité da IOSCO sobre Derivados (Comité 7), em 
Kuala Lumpur, na Singapura, nos dias 29 e 30 de                
Novembro; e 

 Reunião do Comité de Avaliação, Dubai,  nos dias 10 e 11 de 
Dezembro. 

 2. EVENTOS E REUNIÕES  2018 
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