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IOSCO NEWS  
 

Período: 20/12/2018 a 09/01/2019 

Artigo acerca do Relatório do Bank for International Settlements (BIS) sobre a 

Globalização e desglobalização em economias de mercado emergentes 

(EME’s): factos e tendências. O documento centra-se no desenvolvimento  

económico registado nas últimas duas a três décadas, destacando              

semelhanças e diferenças relevantes entre os países em relação ao comércio 

as cadeias de valor globais, investimento estrangeiro directo e a migração.  

Este encerra com a discussão acerca da recente desaceleração no            

crescimento do comércio global. Publicado em Dezembro. 

Artigo de Sebastian Albella, Presidente da Comisión Nacional de Mercados 

de Valores, em Espanha, na revista El Economista sobre o Brexit a 29 de  

Março. O Albella refere que a incerteza de um acordo ou um cenário de       

acontecerá no dia 29 de Março, pode dar origem a uma grande interrupção ou 

a um Brexit duro, que pode ser evitado. De qualquer modo, muito trabalho já 

foi feito para analisar os riscos e as implicações que essa fractura poderia 

acarretar, tanto para as autoridades quanto para os participantes do           

mercado, adianta o artigo. O Presidente espera que tal não aconteça, mas   

julga que  todos estarão razoavelmente preparados para todos cenários.     

Publicado a 28 de Dezembro. 

Nota de Imprensa da Alberta Securities Commission (ASC), do Canadá, a 

advertir os investidores dos cinco principais riscos de investimento em 2019. 

As novas oportunidades de investimento em 2019, traduzem  que investir é 

uma maneira segura e de alcançar outras metas financeiras e também       

economizar para reforma/aposentação. Porém, é importante que até mesmo 

os investidores mais  sofisticados tenham cuidado com as oportunidades que 

vão surgindo. Com o intuito de auxiliar a investir o dinheiro com sabedoria, a 

Alberta Securities Commission (ASC) divulgou uma lista actualizada dos cinco 

principais riscos dos quais os investidores devem estar cientes ao considerar 

os seus investimentos em 2019. Publicada a 2 de Janeiro. 

Nota de Imprensa da Finansinspektionen (FI), referente ao modo como a 

FI continuará a lidar com o evento de falência por parte de membro no        

mercado de commoditties,  na Suécia. A FI continua a analisar o evento     

ocorrido a Setembro de 2018, em que um membro do mercado de              

commodities foi-lhe decretada falência, descrevendo os vários problemas que 

a FI examinou e também a publicação de um documento partilhado para    

acolhimento de contributos à nível internacional sobre leilões, enquanto      

método para gerir  default numa contraparte central. Publicada a 9 de Janeiro. 

Nota de imprensa da Capital Markets Authority (CMA), do Quénia, sobre 

o seu primeiro licenciamento de uma Sociedade Gestora de Negociação de 

Forex online. A Autoridade anunciou a concessão da licença ao Standard    

Investment Bank (SIB) Limited para operar no espaço de negociação em    

moeda estrangeira. A licença foi concedida em consonância com o Código do 

Mercado de Capitais e com o Regulamento de Mercados de Capitais 

(Comércio de Câmbio Estrangeiro Online) de 2017. Publicada a 18 de         

Dezembro. 

Nota de Imprensa Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos        

Mercados (ESMA) referente a necessidade de existir uma abordagem comum 

à nível da União Europeia (EU) sobre os bens criptográficos, à fim de garantir 

a protecção dos investidores. Em Janeiro do presente ano a ESMA publicou o 

seu parecer junto das instituições europeias nomeadamente, a Comissão e o 

Parlamento Europeus sobre as ofertas iniciais de numerário e os activos    

criptográficos. O parecer esclarece as regras da UE aplicáveis à posição    

criptografada sobre quaisquer lacunas e questões no actual quadro regulatório 

financeiro da UE, para apreciação dos decisores políticos da UE. Publicada a 

9 de Janeiro de 2019. 

Nota de imprensa da Capital Markets Authority (CMA), do Quénia, a  alertar o       

público para não participar em qualquer oferta 

inicial em moeda ou negociação oferecida  

pela Wiseman Talent Ventures. A CMA       

observou que a Wiseman Talent Ventures 

está a levantar dinheiro do público por meio 

da  emissão de ofertas de moedas digitais e 

fornecendo uma plataforma para a              

negociação de moedas denominada kenicoinexchange. Por outro lado, as   

tendências globais das moedas digitais não reguladas demonstram que o  

mercado de criptografia é incerto e experimentou ciclos acelerados de         

expansão e queda que podem expor os investidores a perdas substanciais. 

Publicada a 3 de Janeiro. 

Discurso do Sr. Ryozo Himino, Vice-Ministro de Assuntos Internacionais, da 

Agência de Serviços Financeiros, do Japão, na Conferência Anual da          

International Swaps and Derivatives Association (ISDA), em Tóquio, sobre a       

Fragmentação do Mercado. O alto Funcionário alerta que as inconsistências 

podem fragmentar o mercado de derivados, enquanto a necessidade de      

diferenciar os requisitos entre os principais centros financeiros é relativamente 

baixa. Este afirma que não há necessidade de fazer regulamentos de         

adequação de capital para bancos comunitários idênticos através das        

fronteiras. Os reguladores devem assumir a responsabilidade interna sem   

depender muito da Basileia e caso se continuar a tentar harmonizar tudo     

então os efeitos colaterais da globalização podem fazer mais sentidos         

incentivando ainda mais o crescimento do sentimento da antiglobalização. 

Proferido a 26 de Outubro de  2018. 

1. DOCUMENTOS E PAPERS  

 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 

 Reunião do Comité Regional Europeu, em Dublin, na Irlanda, no dia 18 de Janeiro de 

2019 

 Reunião do Comité (1) sobre Contabilidade, Auditoria e Divulgação de Emitentes, em  

Madrid, no dia 28 a 31 de Janeiro de 2019. 

 Reunião do Grupo de Monitoramento do MMoU da IOSCO, em Madrid, a  24 de Janeiro 

de 2019  e 15 Fev. 2019  

 2. EVENTOS E REUNIÕES  2019 
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