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IOSCO NEWS  
 

Período: 28/11/2018 a 06/12/2018 

Discurso do Presidente da Commodity Futures Trading Commission 

(CFTC)  dos EUA, o Sr. J. Christopher Giancarlo, sobre as preocupações     

levantadas em relação a estabilidade financeira face a eminencia do Brexit.  

Este afirma que a incerteza em torno do efeito do Brexit nos mercados          

financeiros do Reino   Unido e da UE27 já está a ter um impacto substancial 

nas entidades e mercados regulados pela CFTC. O Comissário julga que      

enquanto esta incerteza não for dissipada tem o potencial de criar instabilidade 

no mercado global de derivados. Por outro lado mostra-se satisfeito com as  

recentes declarações das autoridades europeias, que demonstram que irão agir 

para garantir que os participantes no mercado da UE possam continuar a           

realizar a compensação através das câmaras centrais do Reino Unido após 29 

de Março. Proferido a 6 de Dezembro. 

Nota de imprensa da Islamic Financial Services Board (IFSB) divulga os 

dados dos sistemas bancários de 21 países islâmicos, incluindo pela primeira 

vez os dados completos do Afeganistão. Este processo entrou numa nova     

etapa quando o secretariado IFSB começou solicitar as demonstrações        

financeiras detalhadas (DFS), informações como declarações de renda e      

posições financeiras por países, e é esperado que comece a disseminar os   

dados do DFS no início de 2019. O IFSB também tem como objectivo estender 

seu banco de dados ao seguro islâmico (takāful) e Mercado de capitais         

islâmico. (ICM) até o final de 2019. Publicada a 29 de Novembro. 

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

publicação de um relatório que aborda a captação de investidores                 

internacionais para mercados de acções emergentes. O documento que       

procura identificar factores que atraem investimentos de portfólios                 

internacionais em acções de mercados em desenvolvimento. O mesmo revela 

que tanto as bolsas nesses mercados e os formuladores de políticas estão    

preocupados em aumentar a participação internacional dos seus mercados 

uma vez que os investidores internacionais desempenham um papel importante 

no desenvolvimento dos sectores em economias emergentes. Publicada no dia 

4 de Dezembro. 

Nota de imprensa da Bundesanstalt        

für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), da 

Alemanha sobre o seu projecto de proibição 

de opções binárias para investidores não   

institucionais na sua jurisdição. Para este 

efeito, o supervisor alemão (a BaFin)       

publicou recentemente a versão preliminar 

de um acto administrativo geral que visa proibir a comercialização, distribuição 

e venda de opções binárias a nível nacional, preparando assim medidas de      

intervenção a este produto financeiro, adequadas ao que é imposto pela       

Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA).          

Publicada a 29 de Novembro. 

Nota de imprensa da Securities and Exchange Commission (SEC) acerca 

da sua adopção as Regras do Fair Access to  Investment Research Act (FAIR) 

na produção de Relatórios de Pesquisa sobre Fundos de Investimento. As    

referidas regras e alterações destinadas a promover pesquisas sobre fundos 

mútuos, fundos negociados em bolsa, fundos fechados e abertos, entre outras 

empresas de desenvolvimento de negócios e fundos de investimento. Essas 

mudanças reduzem os obstáculos à pesquisa de fundos de investimento      

harmonizando o tratamento de tais pesquisas com   pesquisas sobre outras 

empresas públicas. A Comissão tomou esta medida em prol do mandato do 

FAIR de 2017 (Lei FAIR). Publicada no dia 30 de Novembro. 

Nota de imprensa da Securities and Exchange Commission (SEC) dos    

Estados Unidos (EUA) sobre a acusação a duas celebridades de oferecerem 

ilegalmente ofertas de moedas. A SEC anunciou recentemente acusações   

contra o pugilista profissional Floyd Mayweather Jr. e o produtor musical Khaled 

M. Khaled, por não divulgar os pagamentos recebidos por promover              

investimentos em Initial Coin, Ofertas (ICOs). Estes são os primeiros casos da 

SEC para acusar violações de promoção envolvendo ICOs. Publicada a 29 de 

Novembro. 

Reunião de Cúpula do G20 em Buenos Aires abordou o tema de um sistema 

financeiro aberto e resiliente, baseado em padrões internacionalmente aceites 

em que é crucial cada vez mais, para apoiar o crescimento sustentável. Os   

países reiteram o seu compromisso com a oportuna implementação e              

finalização da agenda de reforma financeira e a avaliação de seus efeitos.     

Ficou a promessa de intensificar os esforços para garantir que os potenciais 

benefícios da tecnologia no sector financeiro possam ser realizados enquanto 

os riscos são mitigados, por meio da do desafio de regulamentação dos activos 

criptográficos para o combate ao branqueamento de capitais o financiamento 

do terrorismo. Realizada no dia 1 de Dezembro. 

Relatório Anual da Financial Stability Board (FSB) publica o quinto         

relatório que refere a actualização das suas principais actividades e              

demonstrações financeiras anuais auditadas para o período de 12 meses     

encerrado em 31 de Março de 2018. O relatório espelha os avanços dos        

trabalhos da FSB, desde o foco principal no desenvolvimento de novas         

políticas, até a avaliação de políticas que foram implementadas e o tratamento 

de quaisquer consequências não intencionais. Assim, resume as actividades 

publicações e decisões da FSB durante o decurso do ano e apresenta detalhes 

sobre a  governança dessa instituição. Publicada no dia 1 de Dezembro. 

1. DOCUMENTOS E PAPERS  

 Reunião do Comité sobre Gestão de Investimentos, Casablanca, Marrocos (Comité 5 da IOS-

CO), nos dias  14 e 15 de  Novembro de 2018. 

 Reunião do Grupo Director do Comité da IOSCO sobre Enforcement e Intercâmbio de Infor-

mações  (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; 

 Fase II do Programa de Certificação Global para Reguladores de MVM da IOSCO / PIFS-

Harvard,   EUA, de 3-7  

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

 Workshop de Capacitação do Comité de Avaliação, Dubai, de 11 a 13 de Dezembro de 2018 

 2. EVENTOS E REUNIÕES  2018 
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