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Documento de consulta do Comité de Supervisão Bancária de Basileia (CSBB). O

CSBB publicou uma consulta pública sobre propostas preliminares para o

tratamento prudencial das exposições criptográficas dos bancos. Este documento

baseia-se no conteúdo do documento de discussão do Comité de 2019 e nas

respostas recebidas de um vasto leque de interessados, bem como nas iniciativas

em curso levadas a cabo pela comunidade internacional. O Comité agradece

comentários sobre todos os aspectos das propostas preliminares, incluindo as

questões constantes do documento consultivo. Os comentários sobre as

propostas deverão ser publicados dia 10 de Setembro de 2021. Publicado a 10

de Junho.

Nota de Imprensa do Banco Internacional de Compensação (BIS) sobre o

Desenvolvimentos do mercado bancário e financeiro internacional. Os

mercados de títulos de dívida têm crescido globalmente. Explorando as

estatísticas de títulos de dívida internacionais do BIS, constata-se que as filiais

offshore de empresas não financeiras (NFC) têm desempenhado um papel

importante desde a Grande Crise Financeira. Para as NFCs de economias de

mercados emergentes (EMEs) em particular, a emissão de dívida através

dessas filiais - principalmente em dólares americanos - tem estado

intimamente ligada às condições financeiras mundiais. No contexto de um

pico temporário dos prémios de risco de crédito após o surto da pandemia, a

emissão tem sido robusta ao longo do ano passado. A combinação de dados

sobre títulos de dívida tanto internacionais como nacionais revela que os

empréstimos contraídos por empresas de economia avançada e por indústrias

de EME duramente atingidas têm aumentado. Publicado 07 de Junho.

Nota de Imprensa da ESMA sobre o período prolongado de risco de correcções

do mercado. A Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados

(ESMA) publicou hoje o seu primeiro Painel de Risco (RD) para 2021, cobrindo o

primeiro trimestre do ano. O RD salienta que o principal risco para os mercados

financeiros da UE continua a ser aquele que é representado por uma reavaliação

súbita do risco, no meio da dissociação geral dos preços dos valores mobiliários

dos fundamentos económicos, e mantém a sua avaliação de risco a um nível

muito elevado. Publicado a 03 de Junho. GEE

https://www.bis.org/bcbs/publ/d519.htm
https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt2106.pdf
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-sees-prolonged-period-risk-market-corrections
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Discurso do Pablo Hernández de Cos, Governador do Banco de Espanha e

Presidente do Comité de Supervisão Bancária de Basileia, na Conferência Virtual

Global Green Swan 2021, onde se discutia sobre "Quais são as políticas

actualmente consideradas pelos bancos centrais, reguladores e supervisores - e

os seus desafios - para enfrentar as alterações climáticas?“ Segundo o mesmo, é

necessário garantir que os bancos individuais e o sistema bancário como um

todo estejam adequadamente preparados para identificar, medir e mitigar os

riscos financeiros relacionados com o clima. Esta é a abordagem que se está a

seguir a nível do Comité de Basileia.

Dito de outra forma, o trabalho do Comité da Basileia é motivado pela protecção

dos bancos contra as alterações climáticas, e não pela alteração do próprio clima,

onde são necessárias outras medidas fora do conjunto de ferramentas dos

reguladores e supervisores". Proferido a 07 de Junho.

GEE
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Nota de Imprensa da Financial Conduct Authority do Reino Unido sobre o

regime de registo temporário alargado às empresas de criptoasset. A

Financial Conduct Authority (FCA) está a prorrogar a data final do Regime

de Registos Temporários (TRR) para as empresas de cryptoasset existentes,

de 9 de Julho de 2021 a 31 de Março de 2022. O TRR foi estabelecido no

ano passado para permitir que as empresas de cryptoasset existentes que

solicitaram o registo antes do dia 16 de Dezembro de 2020, e cujos

pedidos ainda estão a ser avaliados, continuem a negociar. Um número

significativamente elevado de empresas não está a cumprir as normas

exigidas ao abrigo dos Regulamentos sobre Lavagem de Dinheiro. Isto tem

resultado num número sem precedentes de empresas que retiram os seus

pedidos". Publicado a 03 de Junho.

Artigo de Gary Gensler, Presidente da Securities and Exchange Commission

(SEC) dos EUA sobre aumento das restrições à negociação executiva. A

Comissão está a elaborar uma proposta que restringiria os planos que as

empresas de informação privilegiada utilizam para evitar reclamações de

informação privilegiada quando compram ou vendem as acções das suas

próprias empresas. Falando no evento The Wall Street Journal's, o

Presidente da SEC, Gary Gensler, disse que está a tentar rever as regras que

regem os acordos, conhecidos como planos 10b5-1. Os participantes

estabeleceram planos com antecedência e utilizam-nos para agendar

futuros negócios. O acordo dá aos executivos uma defesa contra

reclamações de insider-trading que resultariam de ter informação material

não pública não divulgada no momento de uma negociação. Publicado a

07 de Junho.
GEE/GVIME

https://www.bis.org/review/r210604d.htm
https://www.fca.org.uk/news/press-releases/temporary-registration-regime-extended-cryptoasset-businesses
https://www.wsj.com/articles/secs-gary-gensler-speaks-at-wsj-event-11623070099


Gabinete de Cooperação 

Comissão do Mercado de Capitais 

Fonte: Weekly Bulletin for IOSCO – 20.ª

Próximas reuniões e chamadas da IOSCO

 IOSCO/IARC Workshop de Assistência Técnica Supervisão Presencial, 1-2 de

Junho Virtual;

 5º Programa de Certificação Global da Harvard Law School Fase I (PIFS)/

IOSCO, 14-17 de Junho – Virtual;

 Reunião do Comité 8 sobre Investidores de Retalho, 23-24 de Junho –

Virtual;

 Reunião do Comité Consultivo dos Membros Afiliados, 24 de Junho –

Virtual;

 Reunião do Financial Stability Engagement Group, 25 de Junho – Virtual;

 Workshop de Assistência Técnica em questões de Enforcement da IOSCO

AMERC, 28-29 de Setembro – Virtual;

 16ª Conferência IOSCO-FSI sobre Questões de Negociação de Valores

Mobiliários e Infraestrutura de Mercado, 6-7 de Outubro, Madrid/Espanha.
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