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Nota de Imprensa do Fórum Oficial das Instituições Monetárias e Financeiras

(OMFIF) sobre o futuro dos fundos do mercado monetário (FMM). A OMFIF

acredita que organizações como o Grupo de Trabalho do Presidente nos EUA, a

Autoridade Europeia de Valores Mobiliários e Mercados na União Europeia, e o

Conselho de Estabilidade Financeira a nível internacional estão a considerar

propostas - tais como requisitos de reservas de capital, equilíbrio mínimo em

risco ou requisitos de oscilação de preços - que ou abordam problemas que não

existem ou tornam os FMM muito menos capazes de cumprir o seu papel

central. O perigo é que os investidores procurem alternativa que podem vir a ser

sistemicamente mais arriscadas.

Artigo do Fundo Monetário Internacional (FMI) sobre os serviços financeiros

das Bigtechs. O Banco de Inglaterra, num inquérito de 2020, estimou que

mais de 70% dos bancos e 80% das seguradoras dependem apenas de dois

fornecedores de IaaS (Infrastructure as a service). Globalmente, 52% dos

serviços na nuvem são fornecidos por apenas duas entidades BigTech,

enquanto mais de dois terços dos serviços são fornecidos por quatro

BigTechs. Esta concentração realça a dependência do sector financeiro dos

serviços prestados pela BigTech. Em última análise, o fracasso de uma destas

empresas, ou o fracasso de um serviço, poderia criar um acontecimento

significativo nos serviços financeiros, com um impacto negativo nos

mercados, consumidores, e estabilidade financeira. A importância destes

serviços significa que, em alguns aspectos, as BigTechs podem já ser

"demasiado críticas para falhar". Publicado 16 de Junho.

Nota de Imprensa da Ontario Securities Commission sobre medidas tomadas

contra a plataforma de negociação de activos criptográficos internacional, a Bybit

Fintech Limited (Bybit). A Ontario Securities Commission (OSC) publicou uma

Declaração de Alegações contra a Bybit por não cumprimento da lei de valores

mobiliários de Ontário. A Bybit, incorporada nas Ilhas Virgens Britânicas, está a

operar uma plataforma de negociação de activos criptográficos não registada,

encorajando os Ontários a utilizar a plataforma, e permitindo aos residentes de

Ontário negociar produtos de activos criptográficos que são títulos e derivados.

Publicado a 21 de Junho GEE

https://www.icmagroup.org/News/news-in-brief/green-and-social-bond-principles-2021-edition-issued/
https://www.imf.org/en/News/Articles/2021/06/16/sp061721-bigtech-in-financial-services?cid=em-COM-123-43266
https://www.osc.ca/en/news-events/news/osc-takes-action-against-non-compliant-international-crypto-asset-trading-platform-bybit


DSIFIM/GDM

Discurso de Pablo Hernández de Cos, Governador do Banco de Espanha e

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

de Integração Financeira Europeia. Segundo Pablo, o tema da conferência - a

integração financeira europeia - é simultaneamente oportuno e intemporal. Por

um lado, a pandemia sublinhou ainda mais os benefícios de anteriores iniciativas

relacionadas com a integração financeira na Europa, mais particularmente o

sindicato bancário e as suas componentes centrais. Por outro lado, o ano

passado também reabasteceu debates e discussões de longa data sobre a

necessidade de uma maior integração financeira europeia.

No entanto, uma condição prévia para uma integração financeira bem sucedida e

duradoura a nível europeu é que a própria Europa esteja alinhada com as

normas financeiras mundiais a fim de alcançar uma verdadeira igualdade de

condições a nível mundial. Proferido a 15 de Junho.

09/06/21 – 23/06/21
Relatório do Comité de Crescimento e Mercados Emergentes (GEMC) sobre

o Desenvolvimento dos Mercados de Capitais Emergentes. O relatório

analisa as lacunas no desenvolvimento dos mercados de capitais nos

mercados emergentes e a forma como os reguladores podem resolvê-las.

Discute ainda os desafios e oportunidades para os Mercados Emergentes

(EM) e apresenta uma lista de recomendações-chave a considerar pelos EM

ao desenvolverem os seus mercados. Usando o relatório da IOSCO como

base, o objectivo desta investigação é destacar as prioridades e iniciativas

que estão a ser tomadas para colmatar lacunas e desenvolver os mercados

de capitais nas jurisdições membros do Comité de Mercados Emergentes

do Instituto de Governação Chartered Governance Institute (ICSA). Para

maximizar o valor desta iniciativa, este documento de investigação está a

ser publicado publicamente e partilhado com a IOSCO sem anonimato para

contribuir para a compreensão do desenvolvimento dos mercados de

capitais emergentes e encorajar o diálogo. Publicado a 03 de Junho.

Paper publicado pelo Banco de Compensações Internacionais (BIS) sobre os

resultados de um inquérito aos bancos centrais. As moedas digitais do

banco central (CBDC) podem aliviar as fricções actuais nos pagamentos

transfronteiriços - e particularmente se os bancos centrais tiverem desde o

início uma dimensão internacional no desenho do CBDC. Com base num

inquérito realizado a 50 bancos centrais no primeiro trimestre de 2021, este

documento explora o pensamento inicial sobre a utilização transfronteiriça

dos CBDC. Publicado a 11 de Junho.
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https://www.bis.org/review/r210615b.htm
https://icsa.global/sites/default/files/ICSA%20EMC%202021%20Research%20Report%20-%20Development%20of%20Emerging%20Capital%20Markets.pdf
https://www.bis.org/publ/bppdf/bispap116.htm
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Comissão do Mercado de Capitais 

Fonte: Weekly Bulletin for IOSCO – 21.ª

Próximas reuniões e chamadas da IOSCO

• Reunião do Grupo de Triagem e grupo C4 da IOSCO, de 25 a 27 de Maio;

 Webinar da IOSCO Asia-Pacific Hub sobre ativos digitais: Supervisão

regulatória e fiscalização, 25 de Maio;

 Reunião Grupo C3 e C7 da IOSCO, 25 de Maio e 26 de Maio;

 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;

 Workshop de assistência técnica 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.

09/06/21 – 23/06/21


