
NEWS
9ª EDIÇÃO



1. Documentos e Papers

10/03/21 – 17/03/21

Relatório do Fundo Monetário Internacional (FMI), sobre a Ameaça

Cibernética Global. Em Fevereiro de 2016, os hackers visaram o banco central

do Bangladesh e exploraram vulnerabilidades no SWIFT, o principal sistema

de mensagens de pagamento electrónico do sistema financeiro mundial, e

tentaram roubar mil milhões de dólares. Embora a maioria das transacções

tenha sido bloqueada, ainda assim desapareceram 101 milhões de dólares. O

assalto foi um alerta para o mundo financeiro de que os riscos cibernéticos

sistémicos no sistema financeiro tinham sido severamente subestimados.

Nota de Imprensa da Commodity Futures Trading Commission (CFTC)

dos EUA sobre a criação de uma Unidade de Risco Climático (CRU)

para apoiar a missão da agência, concentrando-se no papel dos

derivados, no que concerne, a fixação de preços e abordagem dos

riscos relacionados com o clima e na transição para uma economia de

baixo carbono. Composto por colaboradores de todas as divisões

operacionais e escritórios do CFTC, o CRU representa o próximo passo

da agência em resposta ao que se tornou um apelo global à acção no

combate às alterações climáticas.

Relatório da Associação Global de Contrapartes Centrais sobre a Revisão Anual

dos Mercados na Compensação da Contraparte Central (CCP). Na perspectiva

do mercado financeiro, a Crise do Covid-19 trouxe desafios sem precedentes

para as economias globais, no entanto, para as CCPs foi business-as-usual,

actuando como amortecedores da extrema volatilidade - os CCPs e os seus

participantes resistiram com sucesso à crise utilizando práticas de gestão de

risco. Os CCP demonstraram a sua resiliência e preparação operacional para

assegurar que as operações de infraestruturas críticas dos mercados financeiros

prosseguissem sem preocupações.

Nota de Imprensa da Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e

dos Mercados (ESMA) relativo à publicação do relatório sobre

Tendências, Riscos e Vulnerabilidades - 2021. O Relatório analisa o

impacto da COVID-19 nos mercados financeiros durante o segundo

semestre de 2020 e destaca os crescentes riscos de crédito ligados a

associados à significativa dívida pública e empresarial, bem como os

riscos riscos relacionados de investimentos em crypto-activos não

regulamentados.

https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2021/03/pdf/global-cyber-threat-to-financial-systems-maurer.pdf
https://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/8368-21
https://ccp12.org/wp-content/uploads/2021/03/CCP12-Annual_Markets_Review_in_Central_Counterparty_Clearing_2021.pdf
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-sees-high-risk-investors-in-non-regulated-crypto-assets


Relatório e Artigo da Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC)

sobre o caminho a seguir para alcançar a harmonização mundial de dados

nos relatórios sobre transacções de derivados. O DTCC, a principal

infraestrutura de mercado para a indústria mundial de serviços financeiros,

delineou um plano em três frentes para harmonizar ainda mais os

requisitos de informação sobre as transacções de derivados e cumprir os

objectivos que foram originalmente estabelecidos pelo G20 na cimeira

histórica de 2009 em Pittsburgh.

Memorando do Conselho de Normas de Investimento Alternativo

(Standards Board for Alternative Investments - SBAI) que prevê um

quadro para os gestores de investimentos alternativos navegarem nas

complexidades do desenvolvimento de uma abordagem de

Investimento Responsável (IR). O memorando, parte de uma série de

publicações SBAI, centra-se em considerações chave para os gestores

que desenvolvem uma Abordagem IR, perguntas críticas a fazer pelos

investidores durante a devida diligência e orientação para documentar

uma Abordagem IR numa Política IR.

10/03/21 – 17/03/21

Bulletin Nº 39 do Bank for International Settlements (BIS) sobre Gestão

de Liquidez e Venda de Activos pelos Fundos de Obrigações face aos

resgates dos investidores em Março de 2020. Os resgates dos

investidores são um factor subjacente às vendas de activos por fundos

abertos, mas um factor adicional importante é a venda devido à gestão

da liquidez dos fundos. Os fundos com activos ilíquidos reagiram aos

resgates em Março de 2020, acrescentando aos seus amortecedores de

liquidez mesmo depois de se terem deparado com resgates de

investidores.

https://financialit.net/news/trading-systems/dtcc-proposes-way-forward-achieving-global-data-harmonization-derivatives-trade
https://www.sbai.org/wp-content/uploads/2020/10/SBAI-Toolbox-Memo-Responsible-Investment-Policy-Framework.pdf
https://www.bis.org/publ/bisbull39.pdf


Gabinete de Cooperação 

Comissão do Mercado de Capitais 

Fonte: Weekly Bulletin for IOSCO - 9

10/03/21 – 17/03/21

 Reunião Virtual da FSEG da IOSCO, a realizar-se no dia 19 de Março de

2021;

 Workshop Virtual sobre MMoU da IOSCO, a realizar-se nos dias 22 e 23

de Março de 2021;

 Reunião Virtual do C3 da IOSCO, a realizar-se no dia 23 de Março de

2021;

 Workshop Virtual sobre o desenvolvimento de manuais de supervisão

no local da TA da AMERC, a realizar-se nos dias 23 e 24 de Março de 2021;

 Reunião Virtual do C8 da IOSCO, a realizar-se nos dias 24 e 25 de Março

de 2021;

 Reunião Virtual da CPMI-IOSCO SG, a realizar-se no dia 30 de Março de

2021;

 Reunião Virtual da STF SG da IOSCO, a realizar-se no dia 07 de Abril de

2021.


