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1. Documentos e Papers

Comunicado do Bank of England do Reino Unido sobre a desafiante previsão dos

bancos no Reino Unido implementarem mecanismos de machine learning

(aprendizagem automática). O paper refere que são usados novos dados e técnicas de

machine learning, desenvolvidas por um sistema de alerta para problemas bancários.

As principais variáveis de entrada provêm de informações regulatórias confidenciais e

deriva das avaliações de supervisão do risco bancário de 2006 até 2012.

Publicado a 4 de Outubro.

02/10/19 – 09/10/19

Discurso do Sr. Randal K. Quartos, Presidente da Financial

Stability Board (FSB), na Cimeira Bancária Europeia em

Bruxelas, sobre os 10 anos da FSB e perspectivas futuras.

O Presidente fez uma retrospectiva da FSB, tendo esta

instituição surgido com a economia global e os mercados

financeiros em turbulência. Foi necessária a atenção

imediata em várias áreas fundamentais como: derivados

de balcão (OTC), normas prudenciais bancárias, resolução e financiamento não

bancário. Assim, grande parte dos primeiros 10 anos da FSB centraram-se nessas

questões, resultando num sistema financeiro global significativamente fortalecido e

mais resiliente.

Proferido a 3 de Outubro.

Nota de imprensa dos Comités do Bank for International Settlements (BIS) que

divulgam dois (2) relatórios relativos às principais ferramentas políticas não

convencionais. Os respectivos relatórios visam apresentar as implementação e às

implicações dos instrumentos de política monetária não convencional (OFVM)

introduzidas pelos bancos centrais em resposta à crise financeira e às suas

consequências.

Publicada a 7 de Outubro.

Nota de Imprensa do International Capital Market

Association (ICMA) sobre o seu relatório intitulado

"A Avaliação Trimestral de 2019”. O referido

documento fornece uma actualização sobre o Brexit,

por meio da análise das práticas do mercado de

capitais internacional e a evolução da regulamentação

nos mercados primários, mercados secundários,

mercados de contratos de recompra e de garantias,

finanças sustentáveis e na gestão de activos. Efectua ainda um resumo da

regulamentação internacional do G20, da evolução recente da regulamentação

financeira chinesa e europeia e uma actualização sobre a FinTech nos mercados

de capitais internacionais.

Publicada em Outubro.

“Os primeiros 10 anos da FSB centraram-se em derivados de balcão 

(OTC), normas prudenciais bancárias, resolução e financiamento não 

bancário.”

https://www.bankofengland.co.uk/working-paper/2019/predicting-bank-distress-in-the-uk-with-machine-learning?utm_source=Bank+of+England+updates&utm_campaign=bb0ed37447-EMAIL_CAMPAIGN_2019_10_04_04_01_10&utm_medium=email&utm_term=0_556dbefcdc-bb0ed37447-111062161
https://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/quarles20191003a.htm
https://www.bis.org/press/p191007.htm
https://www.icmagroup.org/Regulatory-Policy-and-Market-Practice/Regulatory-Policy-Newsletter/


02/10/19 – 09/10/19

Nota de imprensa alusiva ao 2º parecer conjunto sobre os riscos de branqueamento

de capitais (BC) e de financiamento do terrorismo (FT) que afectam o sector

financeiro da União Europeia. Elaborado pelas três Autoridades Europeias de

Supervisão, nomeadamente, Autoridade Bancária Europeia (ABE), Autoridade Europeia

para Seguros e Pensões Ocupacionais (EIOPA) e a ESMA, este parecer tem por base

as informações fornecidas pelas autoridades nacionais que constataram que o

controlo das transacções suspeitas comunicadas continuam a suscitar preocupações,

em especial nos sectores em que o modelo empresarial de uma instituição financeira

se baseia em transacções frequentes.

Publicada a 4 de Outubro.

Nota de imprensa da ESMA a dar nota da publicação do seu Relatório Final

relativo às orientações sobre os procedimentos normalizados e os protocolos de

transmissão de mensagens do Regulamento dos depositários centrais de valores

mobiliários (CSDR). Face às orientações fornecidas neste relatório espera-se que

as empresas de investimento tomem medidas para limitar o número de falhas

de liquidação e pelo menos estabeleçam acordos com os seus investidores

profissionais para assegurar a rápida divulgação das informações de liquidação.

Publicada a 8 de Outubro.

Nota de imprensa da Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dos EUA que

anuncia que as 5 agências federais norte-americanas de regulação financeira

finalizaram as revisões para simplificar os requisitos de conformidade relacionados

com a "regra Volcker". Por lei, a regra Volcker proíbe as entidades bancárias de se

envolverem em negociação por conta própria ou de investirem ou patrocinarem

funds hedge ou fundos de private equity. Publicada a 8 de Outubro.

Observações do Sr. Luís de Guindos,

Vice-Presidente do Banco Central

Europeu, na reunião do Grupo para a

Estabilidade Financeira, em Frankfurt

am Main, sobre as principais

vulnerabilidades da estabilidade

financeira da Zona Euro.

As perspectivas económicas mundiais

agravaram-se nos últimos meses e a incerteza política aumentou em vários

domínios. Assim, Guindos avança as quatro vulnerabilidades fundamentais que

afectam a estabilidade financeira na UE: (i) um risco de avaliação incorrecta de

activos financeiros; (ii) um elevado endividamento dos sectores público e

privado; (iii) a redução da rentabilidade dos bancos, que prejudica a capacidade

de intermediação bancária; e (iv) as vulnerabilidades decorrentes da maior

assunção de riscos no sector financeiro não bancário.

Proferidas a 2 de Outubro.

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

(ESMA) sobre a adopção de um conjunto de normas técnicas de cooperação

regulamentar (NTR) referentes à aplicação do Regulamento relativo ao abuso de

mercado (MAR).

Publicada a 8 de Outubro.

“A regra Volcker proíbe as entidades bancárias de se envolverem 
em negociação por conta própria.”

https://eba.europa.eu/-/esas-highlight-money-laundering-and-terrorist-financing-risks-in-the-eu-financial-sector
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-final-report-csdr-guidelines-standardised-procedures-and
https://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/8048-19
https://www.bis.org/review/r191002a.htm
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-adopts-mar-standards-supervisory-cooperation


2. Eventos e Reuniões 2019

02/10/19 – 09/10/19

• Workshop da IOSCO sobre o Desenvolvimento de Manuais de Supervisão

Presencial

Kuala Lumpur, Malásia, 24 - 25 de Setembro

• Reunião do Comité Regional Europeu de Execução da Assistência Técnica

Especializada - Fase 3 Skopje

Macedónia, 15 - 17 de Outubro

• Reunião do Comité 5 sobre Gestão de Investimentos

Buenos Aires, 15 - 17 de Outubro

• Reunião do Grupo Director (SG) da CPMI-IOSCO

Washington D.C., 16 de Outubro

• 14ª Conferência Conjunta da IOSCO/FSI sobre Questões de Negociação e

Infra-estrutura de Mercado

Madrid, 13 - 15 de Novembro

• Reunião Semestral do AMCC e 12º Seminário Anual de Treinamento IOSCO

AMCC

Madrid, 2 - 5 de Dezembro

Departamento de Cooperação 

Comissão do Mercado de Capitais 

Fonte: Weekly Bulletin for IOSCO Members - 29
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