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FMI publica paper sobre os retornos a longo prazo nos
mercados emergentes que efectuam a restruturação de
títulos do tesouro

Em Julho, o Fundo Monetário Internacional publicou um paper sobre
questões referentes à restruturação da dívida pública nos países emergentes
e as suas repercussões para os investidores.

Entretanto, as reestruturações dos títulos soberanos por um lado, podem
infligir perdas consideráveis aos investidores na fase inicial da aplicação,
por outro lado, na perspectiva de longo prazo, levaria em consideração os
retornos auferidos antes de uma troca de dívida, e a potencial recuperação
no valor de mercado de títulos soberanos após a resolução de uma crise.

De acordo com o documento, as perdas são reflectidas no valor de mercado
dos títulos soberanos durante os episódios de crise. Embora os títulos dos
países em crise tenham um desempenho pior, a análise do documento
sugere que, em média, essas perdas de marcação são temporárias nos
mercados onde ocorrem as reestruturações de dívidas. Dependendo da
ocorrência de uma crise, o facto dos portadores de títulos serem
“socorridos” pela resolução da crise por meio de uma reestruturação ou não
dos títulos não altera significativamente os retornos de longo prazo.

Em conclusão, o documento ilustra que as crises da dívida soberana e sua
subsequente resolução, em presença de reestruturações, não causam perdas
significativas para os detentores desses títulos no longo prazo.

O referido documento pode ser lido na íntegra aqui.

https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2019/07/01/Long-Term-Returns-in-Distressed-Sovereign-Bond-Markets-How-Did-Investors-Fare-46945
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A Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e Mercados (ESMA) publicou
em Setembro as suas orientações finais sobre os testes de stress de liquidez
realizados aos Organismos de Investimento Colectivo em Valores Mobiliários
(OICVM) e aos Fundos de Investimento - aplicáveis aos Fundos de
Investimento Alternativo (FIA).

Neste contexto, dentre as directrizes publicadas, a ESMA exige que os gestores
de fundos testem os activos e passivos dos respectivos fundos que gerem.
Isso inclui solicitações de resgate de investidores que são a fonte mais comum
e importante de risco de liquidez e que também podem afectar a estabilidade
financeira. Assim, os gestores dos FIA e OICVM devem estar cientes do risco
de liquidez dos fundos que gerem e usar o teste de stress como uma
ferramenta para mitigar tal risco.

De igual modo, os gestores dos respectivos fundos precisarão de aplicar um
conjunto abrangente de directrizes ao projectar os cenários, políticas e
frequência dos testes de stress de liquidez para os fundos que gerem. As
directrizes recomendam também aos gestores, que notifiquem as Autoridades
Nacionais Competentes (ANC) sobre os riscos materiais e acções tomadas para
mitigá-los, existindo ainda uma directriz aplicável aos depositários que exige a
verificação da implementação dos procedimentos para a aplicação do
programa de teste de stress de liquidez.

Portanto, as directrizes permitirão a convergência na maneira como as ANC
supervisionam os testes de stress de liquidez em toda a União Europeia e, se
tornarão aplicáveis a partir de 30 de Setembro de 2020.

O referido documento pode ser lido na íntegra aqui.

Relatório final e directrizes sobre testes de stress de liquidez
nos OICVM e nos FIA

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-strengthens-liquidity-stress-tests-investment-funds
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Banco de Compensações Internacional publica paper sobre o uso
de Suptechs no combate ao branqueamento de capitais e
financiamento do terrorismo

A Suptech é uma ferramenta avançada de colecta de dados que serve para
análise de informação por via de tecnologias inovadoras que têm sido
desenvolvidas e usadas pelas autoridades financeiras de supervisão, com vista à
aumentarem a sua capacidade de detectar redes de transacções relacionadas,
identificar comportamentos incomuns e, em geral, transformar quantidades
significativas de dados estruturados e não estruturados em informações úteis que
contribuem para os respectivos processos.

Entretanto, este paper, publicado a 29 de Agosto pelo BIS, tem como objectivo
mergulhar mais profundamente nessas ferramentas e, em particular, explorar os
vários instrumentos de análise de dados usados pelas autoridades com funções
de supervisão e inteligência financeira. Importa frisar que aparenta ser a
ferramenta mais avançada no campo de luta contra o branqueamento de capitais
e financiamento do terrorismo e que o seu uso gera vários desafios, incluindo
restrições da capacidade dos computadores e questões de privacidade e
confidencialidade dos dados.

Nesta ordem de idéias, é importante que as autoridades de combate ao
branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo compreendam o
potencial da tecnologia inovadora no suporte ao trabalho de análise de dados.
Embora agora mais dados estejam disponíveis e facilmente acessíveis às
autoridades, isto por si só, não é realmente útil para as autoridades se elas não
desmistificarem as informações relevantes que os dados contêm.

Concluindo, apesar dos potenciais benefícios das tecnologias inovadoras, o
julgamento humano continua a ser a base do sucesso das autoridades de
combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. Ter
pessoal com o conjunto de habilidades, conhecimentos e qualificações adequadas
é fundamental para que as autoridades atinjam os seus objectivos na
interpretação e validação dos resultados dessas ferramentas, que devem ser vistas
como um complemento ao trabalho de funcionários experientes das autoridades
e não como um substituto.

O referido documento pode ser lido na íntegra aqui.

https://www.bis.org/fsi/publ/insights18.htm
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Em Julho, a Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA)
emitiu uma declaração como resposta a várias práticas e situações observadas no
mercado, e que levantam preocupações de não conformidade com os requisitos
legais aplicáveis aos agentes de intermediação que comercializam, distribuem ou
vendem contratos de diferenças (CFD) à investidores não institucionais.

Neste contexto, as empresas que comercializam, distribuem ou vendem CFD a
investidores não institucionais, devem cumprir as restrições estabelecidas pela
ESMA. Essas restrições, bem como a proibição de opções binárias, não se aplicam
à prestação de serviços a investidores institucionais, incluindo aqueles investidores
que se tornam institucionais após reunirem os requisitos necessários.

Paralelamente, ao tratar um investidor não institucional como investidor
institucional, mediante solicitação, as empresas devem cumprir os critérios e
procedimentos estabelecidos na secção II do anexo II da Directiva 2014/65 do
Conselho Europeu, bem como avisar explicitamente a esses investidores da perda
da protecção fornecida pelas medidas de intervenção em produtos CFD.

Em suma, a ESMA reportou um aumento no número de investidores tratados
como investidores institucionais, mesmo sem reunirem os requisitos necessários,
pelo que alerta a necessidade de se cumprir as normas exigidas aos agentes de
intermediação na classificação dos investidores.

O referido documento pode ser lido na íntegra aqui.

Declaração pública da ESMA em resposta a não conformidade de 
várias práticas observadas no Mercado de Valores Mobiliários

https://www.esma.europa.eu/search/site/CFD
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Outros temas sobre o Mercado de Capitais

FCA publica: Participação no mercado primário de ETF e a resiliência à liquidez
durante eventos de stress
aqui.

IOSCO publica: IOSCO lançará a World Investor Week 2019 para promover a
educação dos investidores
aqui.

BIS publica: A gestão de falências bancárias - o papel do seguro de depósito
aqui.

BIS publica: A expansão geográfica do Mercado de Forex: a moeda chinesa e
outras moedas de mercados emergentes.
aqui.

FMI publica: A relação não linear entre dívida pública e ratings de crédito
soberano
aqui.

https://www.fca.org.uk/publications/research/etf-primary-market-participation-and-liquidity-resilience-during-stress-events
https://www.iosco.org/media_room/?subsection=media_releases
https://www.bis.org/fsi/publ/insights17.htm
https://www.bis.org/publ/work806.htm
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2019/07/26/The-Nonlinear-Relationship-Between-Public-Debt-and-Sovereign-Credit-Ratings-47090
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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) 992 518 292 | 949 546 473

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/

