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Nota de Imprensa e declaração conjunta da European Banking Authority)

(EBA), European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA), e

European Securities and Markets Authority (ESMA) sobre as recomendações

emanadas no âmbito da aplicação do Regulamento sobre divulgações

relacionadas à sustentabilidade (SFDR). As três Autoridades Europeias de

Supervisão (EBA, EIOPA e ESMA – ESAs) publicaram no dia 25 de Fevereiro,

uma declaração de supervisão conjunta sobre a aplicação efectiva e

consistente e a supervisão nacional do Regulamento sobre SFDR.

Nota de Imprensa do Bank for International Settlements (BIS) sobre a

adesão do Instituto de Moeda Digital do Banco Popular da China e do

Banco Central dos Emirados Árabes Unidos a um projeto de moeda

digital para pagamentos em moeda estrangeira transfronteiriços, em

parceria com o BIS Innovation Hub, a Autoridade Monetária de Hong

Kong e o Banco da Tailândia. O projecto visa explorar mais as

capacidades das tecnologias de distributed ledger, desenvolvendo um

protótipo de prova de conceito para suportar transações de pagamento

em moeda estrangeira em tempo real em várias jurisdições.

GEE

Nota de Imprensa e carta do Financial Stability Board sobre a actualização

das principais prioridades do FSB para 2021. O ambicioso programa de

trabalho da FSB para 2021 busca abordar vulnerabilidades directamente

relacionadas à Covid-19 e aumentar a resiliência da intermediação financeira

não bancária (NBFI). Visa, ainda, apoiar um crescimento forte, sustentável e

equilibrado em um mundo pós-Covid.
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Notícia da Autorité des Marchés Financiers (AMF). GameStop Mania: um

olhar para a evolução de um fenômeno de mercado. Em Janeiro e início

de Fevereiro, os mercados financeiros experimentaram um período de

alta volatilidade focado em certas acções, principalmente nos Estados

Unidos. A visão sobre os eventos das últimas semanas em uma breve

série de perguntas e respostas.

https://www.isda.org/a/Wd7TE/ISDA-IIF-dollar-liquidity-letter-to-G20.pdf
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esas-issue-recommendations-application-regulation-sustainability-related
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/jc_2021_03_joint_esas_final_report_on_rts_under_sfdr.pdf
https://www.bis.org/press/p210223.htm
https://www.fsb.org/2021/02/fsb-chair-updates-finance-ministers-and-central-bank-governors-on-the-fsbs-key-priorities-for-2021/
https://www.amf-france.org/en/news-publications/news/gamestop-mania-look-back-over-market-phenomenon


Artigo de Opinião elaborado por Fernando Restoy - Financial Stability

Institute, sobre a Regulação das Fintech: como alcançar um campo de

igualdade. “Como a regulação deve evoluir para incentivar a concorrência justa

entre bancos tradicionais, 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. O marco regulatório deve incorporar

requisitos baseados em entidades para grandes tecnologias em áreas como

concorrência e resiliência operacional, que abordariam os riscos decorrentes

das diferentes atividades que realizam”, afirma.

Artigo do Jornal Reuters sobre como Amsterdão tem “roubado” a

marcha sobre os seus rivais como principal centro de negociação de

Brexit. Dados da segunda semana de Fevereiro de 2021, mostraram

que a capital holandesa destronou Londres, como o maior centro

comercial de acções da Europa em Janeiro, agarrando um quinto das

acções avaliadas em 40 bilhões de euros por dia, acima de um décimo

do comércio pré-Brexit.
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Artigo da Securities Finance Times sobre a afirmação da IOSCO

relacionada à necessidade da criação de padrões globais sobre os

conteúdos de ESG. Uma declaração recente do Conselho da IOSCO,

composta por 34 reguladores de valores mobiliários, ofereceu uma

actualização às suas iniciativas ambientais, sociais e de governança de

longo prazo (ESG). A organização reconheceu três pilares fundamentais

para melhorar a consistência, a comparabilidade e a confiabilidade dos

relatórios de sustentabilidade, inicialmente com foco nos riscos e

oportunidades relacionados às mudanças climáticas.

https://www.bis.org/fsi/fsipapers17.pdf
https://www.reuters.com/article/us-britain-eu-netherlands-focus/how-amsterdam-is-stealing-a-march-on-rivals-as-brexit-trading-hub-idUSKBN2AI0JM
https://www.securitiesfinancetimes.com/securitieslendingnews/article.php?article_id=224576&navigationsearch=search&search=IOSCO&page=1&radio=search-news&newssection=ESG


Gabinete de Cooperação 

Comissão do Mercado de Capitais 

Fonte: Weekly Bulletin for IOSCO - 7
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