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Nota de Imprensa da Commodity Futures Trading Commission (CFTC) sobre a

assinatura de um Memorando de Entendimento (MoU) com a Autoridade

Europeia de Mercados de Valores Mobiliários (ESMA), relativo à cooperação e à

troca de informações no que diz respeito a certas organizações de compensação

de derivados registadas nos Estados Unidos que são contrapartes centrais (CCPs)

reconhecidas pela ESMA ao abrigo do Regulamento Europeu de Infra-estruturas

de Mercado (EMIR).

Artigo da Global Risk Regulator sobre o apoio da Organização

Internacional das Comissões de Valores Mobiliários (IOSCO) na criação de

um conselho para promover a sustentabilidade nos mercados de capitais. O

estabelecimento de um Conselho de Normas de Sustentabilidade (SSB)

ganhou o apoio da IOSCO para ajudar a promover a consistência e

comparabilidade entre os mercados de capitais e para reduzir o risco de

fragmentação em torno de divulgações de sustentabilidade.

Nota de Imprensa da Autoridade Europeia de Mercados de Valores

Mobiliários (ESMA) sobre a remoção dos registos de seis agências de

notação de crédito com sede no Reino Unido e quatro repositórios de

transacções. As decisões da ESMA seguem o fim do período de transição da

retirada do Reino Unido da UE, que ocorreu a 31 de Dezembro de 2020. O

Regulamento das Agências de Notação de Crédito e o Regulamento de

Infra-estruturas do Mercado Europeu (EMIR), bem como o Regulamento

sobre transparência das transacções de financiamento de valores mobiliários

e de reutilização (SFTR), exigem que a ESMA retire o registo de uma

empresa que já não preencha as condições em que foi registada, incluindo

ser uma pessoa colectiva estabelecida na UE. As notações de crédito do

Reino Unido terão de ser aprovadas para utilização na UE.Nota de Imprensa da Associação Internacional de Swaps e Derivados (ISDA)

sobre a COVID-19 e os quadros de Gestão de Risco da Câmara de Compensação

da contraparte central (CCP). Após a turbulência do mercado causada pela

pandemia da COVID-19 em Março e Abril de 2020, o Comité de Membros

Compensadores do ISDA analisou como os quadros de gestão de risco da

contraparte central reagiram à crise, com base no feedback das CCP. Os

resultados mostram que as CCP lidaram bem com a crise, gerindo volumes

recorde enquanto a maior parte do seu pessoal trabalhava a partir de casa. Isto

reflecte um sistema financeiro mais estável em geral - os membros

compensadores estão muito melhor capitalizados e detêm mais liquidez em

comparação com a última crise.

https://www.isda.org/a/Wd7TE/ISDA-IIF-dollar-liquidity-letter-to-G20.pdf
https://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/8348-21
https://www.globalriskregulator.com/Subjects/Reporting-and-Governance/IOSCO-supports-setting-up-board-to-promote-sustainability-in-capital-markets?ct=true
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/brexit-esma-withdraws-registrations-six-uk-based-credit-rating-agencies-and
https://www.isda.org/2021/01/06/covid-19-and-ccp-risk-management-frameworks/
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Artigo da Reuters sobre o discurso de Charles Evans que pede uma

possível reformulação da regulamentação financeira dos EUA. O artigo cita

Evans que diz que “a expectativa de um período prolongado de taxas

baixas suscita preocupações de que os investidores assumam riscos

excessivos à medida que chegam ao rendimento, gerando instabilidade

financeira em todo o mercado. Responder a tais preocupações através do

aumento das taxas ou da redução das aquisições de activos da Reserva

Federal antes de os objectivos económicos do Banco Central serem

atingidos seria um cenário de perda que não poderia sequer melhorar a

estabilidade financeira, dado que a estabilidade financeira é reforçada por

uma economia forte”. O artigo cita novamente Evans, que diz que “em vez

de política monetária, os melhores instrumentos para abordar as

preocupações com a estabilidade financeira são a regulação e a

supervisão”.Discurso do Presidente da Reserva Federal de Chicago, Charles Evans sobre as

Acções da Reserva Federal durante a pandemia da Covid-19. Segundo o

mesmo, a preocupação da Reserva Federal não é apenas a de saber se os

agentes privados estão a correr mais riscos, porque é claro que o estão a fazer.

A preocupação é se a assunção excessiva de riscos dá origem a instabilidade

financeira em todo o mercado ao acelerar choques negativos quando estes

surgem ou ao transmitir alguma externalidade económica negativa que limita a

obtenção do emprego máximo, inclusivo e uma inflação média de 2%. Além

disso, se forçada a reagir a preocupações de estabilidade financeira altamente

incertas e em rápida evolução, a política monetária poderia tornar-se menos

previsível e, portanto, potencialmente menos credível e eficaz.

Nota de Impresa da National Futures Association (NFA) sobre a data de

cumprimento dos Requisitos de Proficiência em Swaps que é para 31 de

Janeiro de 2021. Em Janeiro de 2020, a NFA lançou os seus Requisitos de

Proficiência em Swaps. Cada indivíduo que seja aprovado como pessoa

associada à swap (AP) num comerciante de comissões de futuros (FCM),

introducing Broker (IB), operador de pool de mercadorias (CPO) ou

consultor de comércio de mercadorias (CTA), empresa membro ou que

actue como AP num comerciante de swap (SD), em 31 de Janeiro de 2021

(data de cumprimento) deve satisfazer os Requisitos de Proficiência em

Swaps da NFA.

https://www.reuters.com/article/usa-fed-evans/feds-evans-calls-for-possible-revamp-of-us-financial-regulation-idUSL1N2JG1NZ
https://www.chicagofed.org/publications/speeches/2021/new-policy-framework-and-financial-stability
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.nfa.futures.org/registration-membership/how-to-register/swap-proficiency-requirements.html&data=04|01|c.vitzthum@iosco.org|c3f4254b1d60442a457708d8b6794548|bcc6c66cdb3b48328af2cc363a097444|0|0|637459979272855418|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|1000&sdata=feiUyjS1xjE0Wbk8IxIpVAX%2BjPYA/9JrfiLXHz80JcI%3D&reserved=0
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