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IOSCO publica relatório anual sobre as principais tendências de 
risco (Risk Outlook) do Mercado de Valores Mobiliários 2016.

Este relatório publicado pela IOSCO identifica, anualmente, as principais tendências nos mercados 

financeiros globais e os potenciais riscos para a estabilidade financeira. O Securities Markets Risk Outlook é 

um relatório que foca, essencialmente, nas questões relevantes para os mercados de valores mobiliários, 

avaliando se estas podem ser uma ameaça para o sistema financeiro global.

A edição 2016 debruça-se, em profundidade, sobre quatro riscos potenciais: i) a liquidez do mercado de 

obrigações; ii) o uso de colateral em transacções financeiras de forma a mitigar o risco de crédito e da 

contraparte; iii) os comportamentos prejudiciais de participantes do mercado que podem lesar os interesses 

dos investidores; e, iv) ataques cibernéticos lançados contra participantes do mercado de capitais.

Os riscos identificados no Outlook do ano passado, essencialmente associados a procura por yields

elevadas, ao fluxo de capitais para os mercados emergentes, às centrais de compensação, a utilização de 

garantias e à governação e cultura das instituições financeiras, permanecem na lista de riscos monitorados 

pela IOSCO.

Mas para além disso, este relatório também discute as questões em torno da indústria de gestão de activos, 

à luz da discussão actual sobre a importância sistémica desta industria e dos trabalhos de regulação em 

curso.

O referido documento pode ser consultado na íntegra Aqui.

Comité sobre o Sistema Financeiro Global (CSFG) publicou 
relatório sobre a liquidez dos mercados de renda fixa.

A liquidez do mercado de renda fixa desempenha um papel crucial na condução da política monetária e da

estabilidade do sistema financeiro. Assim sendo, os Bancos Centrais têm interesse na monitorização das

condições de liquidez, bem como dos factores que afectam a sua robustez durante episódios de stress no

mercado.

Este relatório do CSFG do Banco de Compensações Internacionais (BIS na sigla em inglês), fornece uma 

visão selectiva das principais tendências e determinantes da liquidez do mercado de renda fixa, incidindo 
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principalmente sobre os mercados de obrigações soberanas. Ele também reporta a evolução dos mercados 

de obrigações corporativas, embora com base num número muito mais limitado de indicadores.

O relatório encontrou sinais de maior fragilidade no mercado de renda fixa, referindo que as condições de 

liquidez estão mais susceptíveis à distorções e maior deterioração dos indicadores de profundidade do 

mercado.

Em suma, o relatório identifica como principais razões desta mudança, as seguintes:

� A ascensão da negociação algorítmica nos mercados de renda fixa, o que pode acelerar a taxa na 

qual a aparente ampla liquidez pode evaporar após os primeiros sinais de stress;

� A redução das exposições dos bancos relacionadas à negociação, em resposta ao menor apetite 

pelo risco, em consequência da crise financeira e de requisitos regulamentares mais exigentes; e

� Políticas monetárias não convencionais, que podem dar origem a negociações concentradas e 

expectativas de risco unilaterais por parte dos participantes do mercado.

O referido documento pode ser consultado na íntegra Aqui.

O Conselho de Estabilidade Financeira (FSB, em Inglês) publicou 
um relatório de eventuais medidas de reutilização das garantias 
não monetárias.

Este relatório descreve as possíveis medidas de reutilização de garantias não monetárias, com o objectivo 

de fornecer um ponto de partida para discussões com os participantes do mercado e pesquisadores, 

relativas à derivação de um indicador para a reutilização de garantias, por forma a ser usado para avaliar as 

tendências mundiais e os riscos para a estabilidade financeira.

As garantias não monetárias são reutilizadas quando um participante do mercado, tal como um banco, 

recebe títulos como garantia numa transacção e, posteriormente, vende-a, comprometendo ou transferindo 

esta garantia numa segunda transacção. A garantia pode ser recebida por um participante do mercado, 

como resultado de uma variedade de transacções, tais como os reverse repos e os security lending. Se esta

garantia é elegível para reutilização, o beneficiário da garantia pode usá-la como garantia para outras

transacções.

A reutilização do colateral desempenha um papel importante no funcionamento dos mercados financeiros, 

pois aumenta a disponibilidade de garantias e, consequentemente, reduz os custos de financiamento para 

muitos participantes do mercado. Entretanto, podem também apresentar riscos para o sistema financeiro, 

pelo potencial aumento da interconectividade entre os participantes do mercado e pela contribuição na 

acumulação de alavancagem excessiva de entidades individuais e no sistema financeiro como um todo.

Portanto, tendo em conta os benefícios e riscos da reutilização de garantias, é importante que as

autoridades melhorem a sua compreensão das práticas de reutilização das garantias e do seu impacto 

potencial sobre a estabilidade financeira.

O referido documento pode ser consultado na íntegra Aqui.

Financial Conduct Authority (FCA) do Reino Unido publicou um 

paper sobre "Fundamentos Económicos para uma Regulação

Efectiva".

Fundamentos económicos para uma regulação efectiva (Economics for Effective Regulations - EFER -, em 

Inglês) é o nome da nova abordagem para a análise económica da regulação dos serviços financeiros, que 

foi desenvolvida para apoiar os esforços da FCA para garantir que os serviços financeiros funcionam bem 
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para os consumidores. Esta abordagem procura promover a compreensão da variedade e interligação dos 

problemas nos mercados e os canais através dos quais as intervenções regulatórias afectam os resultados 

do mercado. Embora a EFER tenha sido desenvolvida com a regulação dos serviços financeiros do Reino 

Unido em mente, muitos dos seus princípios são relevantes para a regulação de outros mercados.

A EFER tem três fases fundamentais: o diagnóstico do problema, o desenho da intervenção e a

avaliação de impacto. Entretanto, para além do presente trabalho descrever estas fases, explica como elas 

alcançam uma regulação efectiva e fornecem mecanismos de aplicação da regulação na prática.

Esta nova metodologia também baseia-se nos avanços recentes das abordagens académicas a este

respeito e nas melhores práticas de regulação, alargando, contudo, as abordagens convencionais para

análise económica da regulação.

O referido documento pode ser consultado na íntegra Aqui.

Outros Temas de Interesse

Bank for International Settlements (BIS): publica estudo sobre como os investidores globais diferenciam-se entre os 

riscos soberanos? O novo normal versus o antigo

Consulte aqui

Securities Exchange Commission (SEC) publica relatório sobre a revisão do conceito de “Investidor Qualificado”

Consulte aqui

Working Paper: Commodity Price Shocks and Financial Sector Fragility

Consulte aqui

Working Paper: The Price Is Not Always Right On the Impacts of Commodity Prices on Households (and Countries)

Consulte aqui

Working Paper: Do Resource-Rich Countries Suffer from a Lack of Fiscal Discipline?

Consulte aqui

Working Paper: Did investors seeking short exposure move to the CDS market after the 2011 short-sale bans in 

European financial stocks?

Consulte aqui

Enviar a um amigo 

Sabe de alguém que possa estar 

interessado em receber esta 

newsletter?

Enviar a um amigo

Sobre a CMC:

A CMC tem como missão a regulação, a supervisão, a fiscalização e a promoção do mercado de valores mobiliários e das 

actividades que envolvam todos os agentes que nele intervenham, directa ou indirectamente, nos termos do Decreto Presidencial

n.º 54/13, de 06 de Junho (Estatuto Orgânico da CMC).

Recebe esta newsletter é porque está inscrito na nossa mailing list como [email address].

Não está interessado em continuar a receber? Clique Aqui
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