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IOSCO publica relatório sobre o Impacto das Infraestruturas de
Custódia e Liquidação na Formação de Preços nos Mercados
de Derivados de Commodities

O processo de formação de preços dos instrumentos derivados de commodities é complexo e é afectado por 
muitos factores, sem ser apenas pela oferta e procura. Os vagões ferroviários, os silos de armazenamento 
de cereais, os petroleiros e os armazéns, são alguns dos componentes fundamentais de um sistema de 
entrega que garante que os contratos de derivados possam ser cumpridos e as mercadorias entregues. A
entrega física e a infraestrutura de armazenamento pode, portanto, ter um profundo impacto sobre variáveis 
dos mercados de futuros, tais como, o custo dos contratos, a convergência entre o valor no contrato e os 
preços do mercado, bem como, os prémios para cada um dos pontos de entrega do contrato.

O mercado também é influenciado pelo comportamento dos seus participantes, desde os arbitradores, que 
desempenham um papel importante em provocar a convergência entre os preços do mercado dos derivados 
e os preços do mercado spot, os hedgers que compensam a sua exposição ao risco no mercado spot, e os 
especuladores que fornecem capital de risco para o mercado.

Assim sendo, este relatório apresenta os resultados e conclusões do impacto das infraestruturas de custódia
sobre a integridade do processo de formação de preços nos contratos de derivados de commodities
negociados em bolsas regulamentadas.

O relatório identificou certas práticas em torno da infraestrutura de armazenamento que têm o potencial, se 
não for objecto de políticas e procedimentos adequados, de afectar a precificação dos derivados e a sua 
operacionalização eficiente no mercado. Assim, este relatório recomenda que a IOSCO aprofunde as suas 
pesquisas para desenvolver orientações base, com vista a melhorar e apoiar as melhores práticas da 
indústria no que diz respeito ao funcionamento e supervisão das infraestruturas de custódia e liquidação.

O referido documento pode ser consultado na íntegra Aqui.

Comissão Europeia publica estudo sobre Crowdfunding no Quadro 
da União Europeia

Um dos objectivos da União do Mercado de Capitais da União Europeia é aumentar o acesso ao 
financiamento para as empresas inovadoras, start-ups e outras empresas não cotadas, como as PME’s. A 
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principal prioridade da Comissão Europeia é a de estimular o investimento para criar empregos e aumentar 
a competitividade dos países europeus.

O acesso ao financiamento para empresas jovens e inovadoras constitui uma dificuldade, mesmo em países 
onde o acesso ao financiamento bancário é estável. Segundo este estudo, os bancos garantem a maior 
parte do financiamento para as PME's, mas apenas 41% das mesmas não têm nenhuma limitação no 
acesso ao financiamento. Sendo assim, para complementar o financiamento bancário, o Plano de Acção 
traçado pela União do Mercado de Capitais visa fortalecer as diferentes fontes de financiamento alternativas, 
incluindo o crowdfunding.

Além de fornecer uma fonte alternativa de financiamento directo, o crowdfunding pode oferecer outros 
benefícios para as empresas, ajudando a atrair outras fontes de financiamento, como o capital de risco e os 
business angels; dar acesso a um grande número de pessoas que fornecem insights e informações as
empresas; e ser uma ferramenta bem-sucedida de marketing.

Tal como acontece com todos os investimentos, o crowdfunding também implica uma série de riscos para 
investidores de retalho, em particular riscos operacionais (falha da plataforma), riscos de liquidez e riscos 
cibernéticos. Uma outra preocupação com o crowdfunding é a falta de regulação. No entanto, com garantias 
adequadas em matéria de protecção dos investidores, o crowdfunding pode ser uma importante fonte de
financiamento não bancário de apoio à criação de emprego, crescimento económico e competitividade.

O referido documento pode ser consultado na íntegra Aqui.

BIS publica estudo sobre "Um Caminho Alternativo para o Mercado 
de Capitais: Fomentar o Mercado de Obrigações Corporativas na 
Ásia"

O principal objectivo deste estudo é promover o desenvolvimento do mercado de obrigações corporativas no
continente asiático. O estudo explora o papel do mercado de obrigações corporativas no mercado de 
capitais como uma alternativa em períodos em que o sistema bancário e o mercado accionista contraem. 
Sob o ponto de vista do desenvolvimento financeiro, o estudo sugere que os mercados obrigacionistas são 
complementares ao financiamento bancário, e podem ser uma contribuição valiosa aos sistemas financeiros 
maioritariamente dependentes do financiamento indirecto, como é comum na Ásia.

O presente estudo para além de fornecer uma actualização dos mercados obrigacionistas asiáticos, também 
discute os principais desafios sobre o mercado obrigacionista corporativo. Incluem-se entre os principais 
desafios, a qualidade do crédito, a falta de liquidez dos mercados secundários e o subdesenvolvimento
relativo dos instrumentos de cobertura de risco e dos mercados de Repo.

Segundo o relatório, muitas restrições aos investidores institucionais podem ser relaxadas para aumentar a 
qualidade de crédito no mercado. As jurisdições podem fomentar a criação de padrões simples, 
transparentes e comparáveis para o financiamento, via obrigações, de projectos e infraestruturas, 
particularmente aquelas emitidas pelas Parcerias Público-Privadas (PPP), no sentido de diversificar ainda 
mais o mercado de obrigações corporativas.

Por outro lado, o estudo argumenta que a liquidez do mercado pode ser aumentada por uma maior 
coordenação e padronização dos requisitos de pós-negociação, bem como, o acesso mais livre aos
instrumentos de cobertura de risco cambial em alguns mercados.

O referido documento pode ser consultado na íntegra Aqui.

BIS publica Guia de Resiliência Cibernética para as Infraestruturas 
do Mercado Financeiro

Este documento tem como propósito orientar as Infraestruturas dos Mercados Financeiros (IMFs) a 
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aumentar a sua resiliência cibernética. Este guia não se destina a impor regras adicionais a estas 
infraestruturas, para além das já estabelecidas nos Princípios das Infraestruturas dos Mercados Financeiros, 
mas fornecer detalhes suplementares sobre medidas que as IMFs deviam comprometer-se para melhorar as 
suas capacidades de resiliência cibernética, com o objectivo de limitar os riscos crescentes que as ameaças 
cibernéticas representam para a estabilidade financeira.

De acordo com o referido guia, a resiliência cibernética é a capacidade de antecipar, resistir, conter e 
recuperar rapidamente de um ataque cibernético. As IMFs facilitam a compensação, liquidação, 
consignação de transacções monetárias e financeiras e concentração de risco, desempenhando assim um 
papel fundamental na promoção da estabilidade financeira.

A deficiente gestão de risco por parte das IMFs podem transformá-las como fontes de choques financeiros, 
ou um canal através do qual estes choques são transmitidos para os mercados financeiros doméstico e 
internacional. Neste contexto, o nível de resiliência operacional das IMFs, incluindo a resiliência cibernética, 
pode ser um factor decisivo na resiliência global do sistema financeiro e da economia em geral.

O referido documento pode ser consultado na íntegra Aqui.

Outros Temas de Interesse

BIS publica estudo sobre Expectativas e Investimento
Consulte aqui
BIS publica estudo sobre Colaterais Móveis e Imóveis
Consulte aqui
Working Paper: Implementação de Políticas Monetárias e Transmissão de Volatilidade ao longo da Curva de 
Rendimentos: Caso do Quénia
Consulte aqui
Working Paper: Investir em Electricidade, Crescimento e Sustentabilidade da Dívida: Caso do Lesotho
Consulte aqui
Working Paper: A Singularidade dos Fundos de Investimento
Consulte aqui
Working Paper: Rumo a um "Novo Normal" nos Mercados Financeiros?
Consulte aqui
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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).
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