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IOSCO NEWS  
 

 Período: 28/09/2016 a 05/10/2016 

Artigo da New York Times sobre os Problemas do Deutsche Bank que 

coloca o mercado internacional em alerta publicado, no dia 30 de      

Setembro de 2016.  

Artigo da Global Investor sobre o problema da harmonização dos    

Derivados  OTC, publicado no dia 29 de Setembro de 2016. 

Artigo de Steven L. Schwarcz,  da Duke         University School of Law  

com o título “Demasiado grande para falhar: o Risco moral, Ajuda, e                    

responsabilidade  corporativa”, publicado no dia 5 de Outubro de 2016. 

Discurso proferido pelo Sr. Luiz Awazu Pereira da Silva,                   

Director-Geral Adjunto do Bank for International Settlements, sobre os 

problemas enfrentados pelas economias emergentes no sistema     

monetário e financeiro  internacional - o que a crise financeira           

internacional revelou, no Fórum das Instituições Financeiras e          

Monetárias, em Londres, no dia 19 de Setembro de 2016.  

Discurso proferido pelo Sr. Daniel Mminele, Vice-Governador do   

Banco Central Sul-Africano, relativo à ascensão de África, no            

Seminário Internacional Financeiro de África, em Joanesburgo, no dia 

30 de      Setembro 2016.  

Documento Estratégia 2017 – 2019 da Public Interest Oversight Board 

(PIOB) para Consulta pública. As respostas são solicitadas até 26 de 

Novembro e devem ser submetidos electronicamente para              

Piob-strategy@ipiob.org. O Public Interest Oversight Board (PIOB) é o 

órgão de supervisão independente global que visa assegurar interesse 

público na elaboração das normas internacionais formulados pela      

Federação Internacional de Contabilistas nas áreas de auditoria e         

segurança, educação e ética. 

Documento de trabalho Nº 586 sobre os  requisitos para a               

Alavancagem e Capital de Risco elaborado pelo Banco de Pagamentos   

Internacionais (BIS). 

Nota de Imprensa da European Securities and Markets Authority 

(ESMA) sobre o relatório do Shadow Banking,  Investimentos  e       

Tendências, publicado no dia 4 de Outubro de 2016. 

Nota de imprensa da AMF França sobre a criação de um “Welcome 

Programme” para as empresas de gestão e de  Fintech com sede em 

UK, publicada no dia 28 de Setembro de 2016. 

Relatório sobre as Boas Práticas para a  liquidação de Fundos de 

Investimento, publicado  pelo Conselho da IOSCO, no dia 18 de    

Agosto de 2016. 

Relatório sobre a Resiliência e Recuperação das Contrapartes 

Centrais (CCPs) do Comité de Pagamentos e Infra-estruturas de    

Mercados (CPMI) - IOSCO, publicado no dia 16 de Agosto de 2016.  

Resumo do Brookings sobre como  África pode atrair mais investidores 

a longo-prazo nos     projectos de infra-estrutura, publicado no dia 28 

de Setembro de 2016. 

Vídeo sobre os últimos desenvolvimentos na regulação do mercado de 

valores mobiliários divulgado no seminário internacional pela CNVM   

Espanha, em Madrid, no dia 20 de Setembro de 2016. 

 

 

 

1. DOCUMENTOS E PAPERS  

 Reunião do Comité Regional da Ásia  Pacífico,    em 

Singapura, de 12 a 13 Outubro de 2016. 

 Reunião do Grupo de Trabalho relativo às Inovações  

Digitais do Comité de Pagamentos e Infra-estruturas de 

Mercados (CPMI) da IOSCO, em Frankfurt, de 13 a 14 

Outubro de 2016. 

 11º Fórum sobre a Governação Corporativa de Taipei,  

realizar-se na Taipei Chinesa, de 20 a 21 de Outubro de 

2016. 

 Seminário Internacional de 2016, organizado pela      

Autorité des marchés financiers (AMF França), em Paris, 

de 23 a 25 Novembro de 2016.  

 2. EVENTOS E REUNIÕES  

TERMO FINANCEIRO  

   

Alavancagem: Em finanças, alavancagem (em inglês, leverage) é 

um termo genérico que designa qualquer técnica utilizada para   

multiplicar a  rentabilidade através de endividamento.  

Deutsche Bank. Uma situação “assustadora” de “alertas já indisfarçáveis” 

O maior banco da Alemanha parece estar numa situação que carece maior atenção, com as 

acções em mínimos históricos e os custos para contratar seguros contra o risco do crédito 

(CDS) das obrigações do Deutsche Bank a valores mais altos que os registados em 2008, 

aquando do colapso do Lehman Brothers. A situação crítica do gigante alemão está cada vez 

mais difícil de se ignorar.  O banco alemão desvalorizou quase 50% desde o início do ano, 

chumbou nos testes de 'stress' dos EUA e foi apontado pelo FMI como o maior risco global. 

No entanto, a maior preocupação é se a Europa vai se unir para resgatar o banco em caso de 

emergência  
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