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Nota de Imprensa da Securities and Futures Commission (SFC) de Hong Kong,

a advertir os investidores sobre a volatilidade das transacções. A Securities and

Futures Commission (SFC) tomou nota da recente volatilidade extrema dos

preços em algumas acções e opções relacionadas em mercados estrangeiros e

adverte os investidores sobre os riscos da negociação de títulos altamente

voláteis, incluindo acções listadas no estrangeiro, à medida que fóruns de

discussão de investimento em medias sociais ganham destaque e se tornam

cada vez mais influentes.

Nota de Imprensa da Securities Commission Malaysia (SC) que, em conjunto

com a Bursa Malaysia Berhad, têm monitorizado de perto o mercado

accionista local em virtude do actual aumento de preços das acções

seleccionadas nos mercados dos EUA, alimentado por social media chatrooms

contra vendedores de curto prazo. Os investidores são aconselhados a serem

cautelosos com chatrooms que os tentam influenciar a comprar ou vender

determinadas acções com base em especulações ou rumores. Devem

igualmente ter cuidado com as discussões que podem desencadear violações

à legislação sobre valores mobiliários. Qualquer pessoa considerada culpada,

pode ser punida com multa.

GDM

Nota de Imprensa da Autoridade Europeia de Valores Mobiliários e

Mercados (ESMA) referente à finalização de regras sobre informações

padronizadas para facilitar a distribuição transfronteiriça de fundos. A

ESMA, entidade reguladora de valores mobiliários da UE, publicou no dia

01 de Fevereiro o Relatório Final sobre a implementação de normas

técnicas (ITS) no âmbito do Regulamento sobre a distribuição

transfronteiriça dos fundos. O ITS tem como foco a publicação de

informações pelas Autoridades Nacionais Competentes (NCAs) nos seus

sites, a notificação de informações por NCAs à ESMA e a publicação de

informações pela ESMA no seu site.
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Declaração da UK Financial Conduct que afirma que comprar acções em

mercados voláteis é arriscado, incorrendo no risco de perda de dinheiro

rapidamente, sem a probabilidade de tais perdas serem cobertas pelo

Regime de Compensação de Serviços Financeiros. As empresas estão

expostas a maior risco e, portanto, mais propensas a tomar tal acção

durante períodos de volumes de transacções anormalmente altos e

volatilidade de preços.

https://www.isda.org/a/Wd7TE/ISDA-IIF-dollar-liquidity-letter-to-G20.pdf
https://apps.sfc.hk/edistributionWeb/gateway/EN/news-and-announcements/news/doc?refNo=21PR11
https://www.sc.com.my/resources/media-releases-and-announcements/investors-reminded-to-exercise-caution-when-participating-in-social-media-chatrooms-promoting-specific-stock-trading
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-finalises-rules-standardised-information-facilitate-cross-border
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/esma-34-45-961_-_its_cross-border_distribution_of_funds.pdf
https://www.fca.org.uk/news/statements/recent-share-trading-issues
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Relatório da Acountancy Europe sobre Fraude. O referido relatório contém

recomendações para fortalecer o ecossistema de relatórios financeiros. A

fraude é uma questão séria e, por vezes, subestimada, que pode causar

danos irreversíveis às pessoas, às empresas e à economia. Este documento

explora como esclarecer e melhorar o papel de cada parte, incluindo os

auditores, no ecossistema de relatórios financeiros. Define conceitos básicos

e estabelece os respectivos papéis da governação corporativa e auditores, de

acordo com os modelos e normas de auditoria actualmente aplicáveis. A

publicação também destaca princípios para orientar a evolução desses

papéis e responsabilidades.

Artigo da Financial Stability Board/Bank for International Settlements

sobre a Regulação das fintech: como alcançar um campo de jogo

nivelado. Destaca o debate em curso sobre como a regulação deve

evoluir para incentivar a concorrência justa entre bancos tradicionais e

novas fintechs e grandes players de tecnologia. Alguns defendem a

mudança de uma abordagem regulatória baseada em entidades sob o

princípio "mesma actividade, mesma regulação”. No entanto, há apenas

um escopo limitado para harmonizar ainda mais os requisitos para

diferentes players em segmentos específicos do mercado sem

comprometer metas políticas de maior prioridade.
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Artigo da Bloomberg Businessweek: A década de 1920 rugiu depois de

uma pandemia e a década de 2020 tentará. A economia moderna

surgiu na Era do Jazz, mas a estagnação secular de hoje será difícil de

superar. Se os EUA sofrem com outra pandemia, é tentador perguntar se

a história se vai repetir. Uma vez passado o vírus, será que os anos 2020

irão rugir como os anos 1920? Não é impossível. O ano de 2020

demonstrou que a economia e a sociedade podem mudar rapidamente

de forma. Vimos múltiplas vacinas para a Covid-19 serem desenvolvidas

em tempo recorde e uma transição quase total para o teletrabalho.

https://www.accountancyeurope.eu/wp-content/uploads/Fraud-recommendations-to-strengthen-the-financial-reporting-ecosystem.pdf
https://www.bis.org/fsi/fsipapers17.htm
https://www.bloomberg.com/news/features/2021-01-26/roaring-twenties-2020s-will-try-to-roar-like-1920s-after-covid


27/01/21 – 03/02/21

Gabinete de Cooperação 

Comissão do Mercado de Capitais 

Fonte: Weekly Bulletin for IOSCO - 4


