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IOSCO solicita feedback sobre a proposta de estrutura para

analisar o nível de alavancagem em fundos de investimento

Em Janeiro de 2017, o Financial Stability Board (FSB) emitiu um relatório em que

recomendou à Organização Internacional das Comissões de Valores (IOSCO), delinear

uma proposta de estrutura para auxiliar os reguladores no cálculo e análise da

alavancagem dos fundos de investimento e, deste modo, possibilitar um alinhamento

entre todas as jurisdições.

O uso de alavancagem por fundos de investimento traz consigo riscos potenciais para

investidores e para os mercados financeiros podendo, por um lado, ampliar os retornos

dos fundos de investimento, e por outro, amplificar as suas perdas, prejudicando deste

modo o bom funcionamento dos mercados.

Segundo o paper, a IOSCO delineou a análise da alavancagem em duas etapas: i)

fornecer aos reguladores meios eficientes para excluir da contrapartida os fundos que

provavelmente não apresentam riscos para o sistema financeiro e, deste modo, filtrar e

seleccionar um subconjunto de fundos de investimento que podem representar riscos

relacionados à alavancagem; ii) determina que os reguladores conduzam uma análise

baseada no risco do subconjunto de fundos de investimento identificado na primeira

etapa. Contudo, a IOSCO na sua abordagem não avança um conjunto específico de

métricas ou outras ferramentas analíticas, mas delimita que cada jurisdição determine

qual é a avaliação de risco mais apropriada para adoptar, dado que algumas medidas ou

análises baseadas no risco não são apropriadas para todos os fundos, devendo ter em

conta as suas características e estratégias de investimento.

Apesar do paper concentrar-se especialmente na primeira etapa, também convida aos

reguladores a fornecerem o feedback sobre a segunda etapa com contributos ao

framework apropriado para alcançar as medidas de alavancagem precisas com métricas

simples e robustas que possam ser aplicadas de maneira consistente a uma ampla

gama de fundos em diferentes jurisdições.

O referido documento pode ser consultado na íntegra aqui.

https://www.iosco.org/publications/?subsection=public_reports
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BIS publica relatório sobre incentivos para compensar de forma

centralizada os derivados de balcão (over-the-counter - OTC)

O Banco Internacional de Compensações (BIS) publicou no passado mês de Novembro

um relatório conjunto com o Financial Stability Board (FSB), o Comité de Basileia de

Supervisão Bancária (CBSB), o Comité de Pagamentos e Infraestrutura de Mercado

(CPMI) e a Organização Internacional das Comissões de Valores (IOSCO), no qual

visaram identificar as reformas regulatórias que envolveram incentivos para

compensação central dos derivados de balcão (over-the-counter - OTC) e que podem,

igualmente, influenciar no comportamento dos intermediários do mercado em diferentes

jurisdições.

O presente relatório concluiu que a grande maioria do G20 tem criado incentivos no

sentido de reformar os mercados de derivados OTC e promover a compensação

central, em resposta à crise financeira. No entanto, os incentivos têm incidido

especialmente sobre os participantes mais sistémicos do mercado, incluindo: i) as

exigências de capital - elevar os padrões de capital no sistema financeiro internacional;

ii) desencorajar a alavancagem excessiva; iii) reduzir os riscos associados a problemas

financeiros de instituições sistemicamente importantes e iv) garantir que os contratos

padronizados de derivados OTC são compensados através de contrapartes centrais

(CCP).

Adicionalmente, como resultado das reformas referentes aos instrumentos derivados, o

relatório identifica as áreas que podem merecer a consideração dos órgãos de

definição de normas (SSB) que actuarão sobre quaisquer esforços de políticas e

possíveis ajustes neste mercado, tendo em mente os objectivos originais das reformas

que consistem em reduzir a complexidade e melhorar a transparência e a padronização

nos mercados de derivados OTC.

O referido documento pode ser consultado na íntegra aqui.

WFE publica relatório com critérios para atrair os investidores

internacionais para o mercado de acções dos mercados

emergentes

A Federação Mundial de Bolsas (WFE), publicou em Dezembro de 2018 um relatório

em que analisa as entradas de investimentos estrangeiros nos mercados accionistas

emergentes, bem como a actividade de comércio externo, para identificar os factores

que estão relacionados ao aumento em ambas as áreas.

De acordo com a WFE, as bolsas de valores dos mercados emergentes e os seus

reguladores, estão preocupados em como aumentar a participação internacional nos

seus mercados, uma vez que os investidores internacionais desempenham um papel

importante no desenvolvimento dos mercados públicos das economias emergentes,

tendo atingido nestes mercados, entre 2000 e 2017, investimentos superiores a USD

995 bilhões.

https://www.bis.org/publ/othp29.htm
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Para os reguladores e as respectivas bolsas de valores, este relatório serve de guia, com

uma série de critérios que os mesmos poderão adoptar para aumentar a atracção por

parte de investidores e comerciantes estrangeiros, dentre os quais: i) priorizar a adopção

de altos padrões de Governação Corporativa; ii) reduzir ou eliminar barreiras ao

investimento, tais como a presença de restrições sobre a entrada de capitais, ganhos de

capital e impostos sobre dividendos; iii) reduzir ou minimizar os custos de transações no

mercado, com taxas de negociação reduzidas e iv) introdução de melhorias na estrutura

de mercado, tais como a capacidade de vender e se envolver em empréstimos de títulos.

A análise da WFE incluiu 20 bolsas de mercados emergentes cuja função foi

desenvolver sessões de aprendizagem e compartilhamento de informações relevantes

para o intercâmbio dos mercados, tendo em vista a disseminação da atracção do

investimento estrangeiro e do comércio externo como parte de um esforço colectivo das

bolsas e dos participantes do mercado.

O referido documento pode ser consultado na íntegra aqui.

ESMA ausculta sobre medidas para promover a sustentabilidade

nos mercados de capitais da União Europeia (UE)

A Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA) em cooperação

com a Autoridade Europeia dos Seguros e Pensões Complementares de Reforma

(EIOPA), publicou em Dezembro de 2018, três consultas públicas sobre iniciativas de

financiamento sustentáveis para apoiar o Plano de Acção de Sustentabilidade da

Comissão Europeia (CE) nas áreas de negociação de valores mobiliários, fundos de

investimento e agências de notação de risco de crédito, disponíveis até 30 de Abril de

2019.

As duas primeiras consultas visam colher contributos dos participantes no mercado

financeiro e dos consultores de investimento e de seguros, sobre o projecto de

aconselhamento técnico para a integração dos riscos e factores de sustentabilidade na II

Directiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) e na Directiva relativa aos

gestores de fundos de investimento alternativos (AIFMD) e investimento colectivo em

valores mobiliários (OICVM). Enquanto a terceira consulta incide sobre os requisitos de

divulgação aplicáveis às agências de classificações e notação de risco de crédito.

Os contributos centram-se em considerações sobre a transparência e impacto ambiental

(investimentos verdes), sociais e de boa governação corporativa das sociedades de

investimento, fundos de investimento e agências de rating, com diretrizes aplicáveis aos

requisitos organizacionais, condições operacionais, gestão de riscos, conflitos de

interesses, gestão de produtos/instrumentos e nos requisitos de divulgação.

O referido documento pode ser consultado na íntegra aqui.

https://www.world-exchanges.org/news/articles/world-federation-exchanges-publishes-report-attracting-international-investors-emerging-market-equities
https://www.esma.europa.eu/press-news/hearings/hearing-measures-promote-sustainability-in-eu-capital-markets
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Outros temas sobre o Mercado de Capitais

Associação Internacional dos Mercados de Capitais (ICMA) publica paper sobre “Reforma de

taxas de referência livres de risco”

Consulte aqui.

BIS publica relatório sobre “Bancos globais sistemicamente importantes”

Consulte aqui.

ESMA alerta sobre “A avaliação de plataformas de negociação de países terceiros para

fins de transparência na pós-negociação e limites de posição”

Consulte aqui.

ESMA publica relatório sobre “A quota anual de mercado das agências de notação de

risco”

Consulte aqui.

As Autoridades Europeias de Supervisão (ESAS) informam sobre “Requisitos de divulgação

de titularização para instituições de crédito”

Consulte aqui.

https://www.icmagroup.org/Regulatory-Policy-and-Market-Practice/benchmark-reform/
https://www.bis.org/press/p181116.htm
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esas-publish-statement-clarifying-securitisation-disclosure-requirements-and
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-reports-annual-market-share-credit-rating-agencies
https://www.esma.europa.eu/press-news/consultations/consulation-disclosure-requirements-applicable-credit-ratings
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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 à indicação da fonte.

Telefone: (+244) 949 546 473 | 992 518 292

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.

mailto:institucional@cmc.gv.ao
mailto:deed@cmc.gv.ao
http://www.cmc.gv.ao/

