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1. Documentos e Papers

22/04/20 – 29/04/20

Nota de imprensa da Securities and Exchange Commission (SEC), dos

Estados Unidos da América a divulgar a criação do Grupo de

Monitoramento de Mercado no âmbito do COVID-19. Esse grupo

temporário de nível sénior, auxiliará a SEC nos aspectos: (1) acções e

análises da Comissão e do pessoal relacionadas aos efeitos do COVID-

19 nos mercados, emitentes e investidores, incluindo os investidores na

Main Street e (2) responder a pedidos de informação, análise e

assistência de congéneres e outros parceiros do sector público.

Publicada a 24 de Abril.

Comunicado referente ao documento de trabalho do Bank for International

Settlements (BIS) que revela a análise das reformas regulatórias

internacionais do Banco Central e das contrapartes centrais (CCP)

implementadas após a Grande Crise Financeira (GFC). De acordo com o

comunicado, o paper do BIS examina as reformas implementadas e procura

reforçar a estabilidade financeira por meio de padrões novos e

aprimorados, com base na revisão de uma estrutura analítica unificada.

Publicado a 23 de Abril.

Nota de imprensa da Financial Conduct Authority (FCA), do Reino Unido

referente à necessidade de se garantir tratamento justo aos investidores

não-institucionais que se preparam para investir em acções. A FCA está

preocupada com o facto dos investidores ficarem “amarrados” a serviços

adicionais ou serem exigidas taxas por serviços não prestados, e que não

sejam do seu interesse, sendo assim distorcida a concorrência e

consequentemente prejudicar a confiança nos mercados, pondo em questão

a integridade das empresas e dos indivíduos.

Publicada a 28 de Abril.

Declaração da Financial Conduct Authority (FCA), do Reino Unido sobre

o impacto do Coronavírus na transição da LIBOR. No referido

documento a FCA confirma que o processo de transição de libras

esterlinas para SONIA foi totalmente concluído no mercado de acções.

No entanto, nos mercados de obrigações, os credores continuarão a

trabalhar para disponibilizar produtos baseados no SONIA antes do final

do terceiro trimestre de 2020, e alguns mutuários estarão prontos para

tirar proveito desses produtos alternativos antes disso.

Publicada a 29 de Abril.

https://www.sec.gov/news/press-release/2020-95
https://www.bis.org/publ/work859.htm
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22/04/20 – 29/04/20

Relatório da Association for Financial Markets in Europe (AFME), alusivo

ao impacto inicial do COVID-19 nos mercados de capitais europeus. O

relatório analisa o impacto que o COVID-19 teve em todos os principais

sectores do mercado de capitais, incluindo: acções (IPOs), renda fixa

(mercado primário e secundário) dívida soberana, titularização, alto

rendimento, finanças alavancadas, câmbio, derivados e banca. O relatório

destaca de igual modo as iniciativas da AFME para apoiar os mercados

durante a crise do COVID-19.

Publicado a 24 de Abril.

Nota de imprensa alusiva ao estudo científico realizado sobre short-selling

da World Federation of Exchange (WFEas proibições prejudicam os

mercados. Neste estudo, a WFE analisa a literatura académica sobre

proibições de short-selling ou vendas a descoberto, comparando os

argumentos contra com os argumentos a favor. O documento considera que

as evidências académicas apontam, quase por unanimidade, no sentido de

que as proibições de venda a descoberto são prejudiciais para o

funcionamento ordenado dos mercados, pois reduzem a liquidez, aumentam

a ineficiência de preços. Publicada a 29 de Abril.

Nota de imprensa da Financial Stability Board (FSB) acerca do debate do

grupo da FSB da África Subsaariana sobre estabilidade financeira regional e

o impacto do COVID-19. Os membros abordaram as vulnerabilidades

financeiras globais e regionais, incluindo a forte contração no crescimento

económico, tendo na ocasião analisado uma série de choques na oferta e

procura. Na ocasião, os membros analisaram o impacto provocado pela

pandemia, em particular, a incidência do COVID nos altos níveis de dívida

dos países na região, saídas significativas de capital e acesso ao

financiamento em dólares norte-americanos. O grupo avaliou, de igual

modo, a eficácia das políticas criadas face às implicações da pandemia na

estabilidade financeira. Publicada a 28 de Abril.

Nota de imprensa da Securities

Commission (SC), da Malásia, a alertar

os investidores e público em geral sobre

as negociações de activos digitais não

autorizadas. A SC aconselha a ter

atenção a quaisquer indivíduos ou

entidades que possam tentar tirar

proveito dos últimos desenvolvimentos

do COVID-19, para convencê-los a

investir em esquemas de investimento

ilegais.

Publicada a 24 de Abril.

https://www.afme.eu/reports/publications/details/Initial-Impact-of-COVID-19-on-European-Capital-Markets
https://www.world-exchanges.org/news/articles/world-federation-exchanges-academic-review-short-selling-concludes-bans-are-disruptive-markets
https://www.fsb.org/2020/04/fsb-sub-saharan-africa-group-discusses-regional-financial-stability-and-the-impact-of-covid-19/
https://www.sc.com.my/resources/media-releases-and-announcements/sc-advises-investors-to-be-on-alert-for-covid-19-investment-scams-and-unauthorised-digital-asset-exchanges


2. Eventos e Reuniões 2020

22/04/20 – 29/04/20

Departamento de Cooperação 

Comissão do Mercado de Capitais 

Fonte: Weekly Bulletin for IOSCO Members - 13

 22.º Programa de Treinamento e Seminários da IOSCO, em Madrid, nos

dias 14 a 16 de Outubro;

 13.º Seminário Anual de Treinamento do Pessoal das Autoridades

Regulatórias do Comité Consultivo para Membros Afiliados (AMCC) da

IOSCO, em Madrid, nos dias 5 e 6 de Novembro;

 15.ª Conferência Conjunta Financial Stability Institute (FSI) e IOSCO sobre

questões-chave de negociação de valores mobiliários e infraestrutura de

mercado, em Basileia, nos dias 18 a 20 de Novembro;

 11ª Conferência Global da International Forum for Investor Education (IFIE)

em parceria com a IOSCO, sobre Educação para Investidores, em Madrid,

de 30 de Novembro a 2 de Dezembro;

 Fase II do Programa de Certificação Global da IOSCO / PIFS-Harvard Law

School para Reguladores de Mercados de Valores Mobiliários, em

Cambridge, Massachusetts, EUA, nos dias 7 a 11 de Dezembro.


