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IOSCO NEWS  
03/07/2019 a 10/07/2019 

Discurso proferido pelo Sr. Robert Ophèle, Presidente 

da Autorité des Marchés Financiers (AMF) de França, 

na reunião anual da Assembleia Geral da European 

Fund and Asset Management Association. No seu    

discurso, aquele Executivo referiu-se às questões que 

devem ser abordadas nos próximos anos, que terão 

uma repercussão directa no sector da gestão de     

activos. Para o Sr. Ophèle é necessário em primeiro 

lugar que na União Europeia haja maior coerência e 

harmonização na regulação, supervisão e enforcement  

e em segundo lugar, é necessário tornar as finanças sustentáveis uma realidade. 

Proferido em França, no dia 22 de Junho. 

Nota de imprensa da Agência Reguladora de Serviços Financeiros Japonesa (JFSA) 

sobre o ponto de situação dos esforços empregues concernentes à monitorização 

da tecnologia financeira. Como parte das atribuições de inspecções e supervisão, a 

JFSA colheu as opiniões de especialistas externos e outros agentes, e verificou a 

utilização de tecnologias e os dados de Tecnologia de Informação (IT) e das   

RegTech/FinTech com as empresas do sector privado, que tem feito esforços para 

melhorar a eficiência operacional. Publicada a 10 de Julho. 

Nota de Imprensa da Financial Conduct Authority (FCA) do Reino Unido sobre a 

elaboração de regras para o provimento de cargo de Gestão relevante e o seu   

Regime de Certificação. O objectivo destes normativos é reduzir os riscos para os   

investidores e reforçar a integridade do mercado através da criação de um sistema 

que permita às empresas e aos reguladores responsabilizarem as pessoas          

singulares. Esta regra poderá ser alargada para o sector de seguros a partir do dia 9 

de Dezembro do corrente ano. Publicada a 10 de Julho.    

Nota de Imprensa da Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e da       

Securities and Exchange Commission (SEC) dos Estados Unidos sobre a aprovação 

de uma proposta para alinhar as exigências de margem de garantia para o mercado 

de futuros com requisitos para produtos financeiros similares. A proposta pretende  

fixar a exigência de margem mínima para os futuros em 15% do valor de mercado 

actual. Publicada a 9 de Julho. 

Nota de Imprensa da Capital Markets Authority (CMA) do Quénia sobre a aplicação 

de medidas de coação contra o crime de abuso 

de informação privilegiada relativo às acções da 

Kenol Kobil Plc. O comité Ad Hoc criado pelo 

Conselho de Administração da CMA instaurou 

um inquérito relativo ao insider trading da Kenol 

Kobil Plc, e posteriormente tomou medidas   

administrativas contra os Senhores Andre      

DeSimone, ex-CEO e Director Executivo da Kestrel Capital (África Oriental) Ltd, Aly 

Khan Satchu e Kunal Kamlesh Somchand Bid (ambos corretores da Kestrel Capital 

(África Oriental, Ltd) pela sua participação no crime de abuso de informação      

privilegiada referente às acções da Kenol Kobil Plc. Publicada a 8 de Julho de 2019. 

Nota de Imprensa da Autorité des Marchés Financiers (AMF) de França sobre a  

publicação dos resultados da abordagem comum à regulação, após recomendações 

emanadas da reunião realizada em Junho de 2019 aos sete reguladores (Autoridade 

de Concorrência, AMF, Arafer, Arcep, CNIL, CRE e 

CSA). De acordo com a AMF, nesta era de        

incessante inovação, os reguladores dependem  

cada vez do levantamento, utilização e publicação 

de dados para ampliar a capacidade de acção,  

principalmente no que concerne à capacidade de 

supervisão e detecção, para permitir que os      

utilizadores façam escolhas avisadas e auxiliar na 

orientação para o caminho certo. Publicada a 8 de Julho de 2019. 

Nota de Imprensa da Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados 

sobre a actualização dos cálculos anuais do património líquido. Esta actualização 

tem, nomeadamente, um impacto no número médio diário de transacções no    

mercado mais importante da UE, determinando a variação das ofertas de preços a 

aplicar na negociação nos mercados europeus. A ESMA foi recentemente alertada 

para uma questão relacionada com os cálculos actualizados que parece afectar os 

resultados das acções cuja principal reserva de liquidez se situa num país terceiro, 

tendo, em média, menos de uma transacção por dia no mercado europeu.        

Publicado a 7 de Julho de 2019. 

Relatório trimestral da International Capital Markets Association (ICMA). Nesta    

edição a ICMA destaca os artigos sobre a transição de taxas para um regime livre 

de riscos nos mercado de obrigações corporativas, a importância da integração dos 

mercados de capitais, a União dos Mercados de Capitais, bem como as finanças 

sustentáveis. O presente reporte sintetiza os progressos realizados na transição para 

taxas “quase sem risco” no mercado obrigacionista e define alguns desafios para o 

período que se avizinha incidindo principalmente nos aspectos de transição da   

LIBOR para a SONIA no Reino Unido. Apresenta igualmente as comparações com a 

transição de outras jurisdições LIBOR para taxas quase sem risco (por exemplo, 

SOFR nos EUA, e SARON na Suíça). Por fim, considera que a adopção de taxas   

overnight; convenções de mercado aplicáveis, taxas a prazo, fallbacks, obrigações 

antigas, spreads de ajustamento do mercado monetário, cobertura de derivados, 

regulação, supervisão, cooperação  internacional e promoção do mercado.         

Publicado a 11 de Julho de 2019. 
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 Equipa de Avaliação do Comité de Avaliação para a Revisão Temática 
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