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

a emissão de recomendações aos investidores. A nota encoraja fortemente

o público a pesquisar e compreender os mercados de futuros de

mercadorias, mercados físicos, e mercados de títulos antes de negociar com

base em informações sobre meios de comunicação social. A CFTC também

alerta para os riscos associados à negociação de futuros ou à compra de

mercadorias físicas, designadamente metais preciosos.

Nota de Imprensa da Bloomberg sobre o falhanço da bitcoin em

tornar-se moeda, falhou o teste para tornar-se um instrumento de

pagamento . De acordo com Benoît Cœuré, responsável do Centro de

Inovação do Bank for International Settlements (BIS) a volatibilidade do

bitcoin torna impossível consider o crypto-activo uma moeda. É

importante que os bancos centrais forneçam segurança financeira aos

cidadãos e apresentem opções mais seguras que aproveitam os

benefícios da inovação tecnológica.

Nota de Imprensa da Federação Mundial de Bolsas (WFE) sobre a

publicação de um trabalho de pesquisa relativo à resiliência sistémica e as

estruturas que apoiam a integridade do mercado. Este documento examina e

analisa o tipo de disjuntores e outras salvaguardas que actualmente são

utilizadas por várias bolsas e como foram utilizados durante os recentes

eventos relacionados com a COVID-19. A análise centra-se nos mercados de

acções, abrangendo tanto acções em numerário como derivados de acções,

e reflecte as opiniões das bolsas sobre o tema durante o período de Junho a

Novembro de 2020, quando o inquérito foi realizado.
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Nota de Imprensa da Commodity Futures Trading Commission (CFTC)

sobre os requisitos de capital do intermediário de Swaps da National

Futures Association (NFA) dos EUA. A Lei da Bolsa de Mercadorias

exige que a NFA adopte regras que estabeleçam requisitos mínimos de

capital e outros requisitos financeiros para os seus membros, que

sejam pelo menos tão rigorosos como os requisitos do CFTC, e que

implemente um programa para controlar e impor o cumprimento dos

requisitos da NFA por parte dos membros. Como resultado, a NFA

adoptou e emendou várias regras. DSIFIM

https://www.isda.org/a/Wd7TE/ISDA-IIF-dollar-liquidity-letter-to-G20.pdf
https://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/8373-21
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-25/bis-s-coeure-says-bitcoin-has-failed-test-on-being-a-currency
https://www.world-exchanges.org/news/articles/wfe-publishes-research-global-circuit-breaker-practices
https://www.nfa.futures.org/news/newsNotice.asp?ArticleID=5343


Nota de Imprensa do Banco de Inglaterra e da Financial Conduct

Authority UK sobre as conclusões do inquérito conjunto sobre fundos

abertos autorizados no Reino Unido. O inquérito foi realizado para

informar a revisão conjunta em curso pelo Banco e pela FCA sobre o

desajustamento da liquidez dos fundos abertos.

Relatório da Financial Stability Board (FSB) sobre a sua avaliação dos

efeitos das reformas do too-big-to-fail (TBTF) para os bancos

sistemicamente importantes (BSI’s). A avaliação examina até que

ponto as reformas reduziram os riscos sistémicos e morais associados

às BSI’s, bem como os seus efeitos mais amplos sobre o sistema

financeiro. Por outro lado, conclui que as reformas do TBTF tornaram

os bancos mais resistentes e resolúveis, e que produziram benefícios

líquidos para a sociedade.
DSIFIM
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Relatório da Financial Service Board (FSB) sobre os factores que

devem ser considerados para a prorrogação, alteração e fim das

medidas de apoio à COVID-19. O referido relatório observa que a

retirada das medidas de apoio antes da estabilização das perspectivas

macroeconómicas pode estar associada à existência de riscos

imediatos e significativos para a estabilidade financeira. Entretanto, os

riscos para a estabilidade financeira podem aumentar gradualmente

se as medidas de apoio manterem-se em vigor durante demasiado

tempo. GDM

https://www.fca.org.uk/news/statements/joint-boe-fca-review-open-ended-investment-funds
https://www.fsb.org/2021/03/fsb-publishes-final-report-of-the-evaluation-oftoo-big-to-fail-reforms-for-banks/
https://www.fsb.org/2021/04/fsb-chair-updates-g20-on-covid-19-support-measures-and-a-roadmap-to-address-climate-related-financial-risks/


Gabinete de Cooperação 

Comissão do Mercado de Capitais 

Fonte: Weekly Bulletin for IOSCO - 11
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 Reunião Virtual da Task Force da IOSCO sobre Finanças Sustentáveis, a

realizar-se no dia 13 de Abril de 2021;

 Reunião Virtual da ERC TA da IOSCO, Programa de Desenvolvimento de

Manuais para Supervisão Directa - Fase 3, a realizar-se de 13 a 15 de Abril;

 Webinar Virtual do Comité Regional África/Médio Oriente (AMERC) da

IOSCO, a realizar-se no dia 22 de Abril;

 Mesa Redonda Técnica da IOSCO STF WS1 sobre Sistema Global de

Informação Empresarial, a realizar-se no dia 26 de Abril; e

 23º Seminário da IOSCO Programa de Formação sobre "Vigilância do

Mercado e Utilização da Tecnologia, a realizar-se de 27 a 29 de Abril.


