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Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) publica
artigo intitulado " A Crise Financeira: Aprendemos as lições?" 

O artigo versa sobre as lições tiradas da crise de 2008, e o mesmo indica que dado o actual cenário, esta (crise 

económica)  se poderá repetir. O artigo indicia que aspectos como o continuo crescimento dos bancos (activos e 

dimensão), através de fusões e aquisições, o aumento do endividamento global e a estruturação/criação de novos

instrumentos financeiros complexos, poderão ser catalisadores de uma futura crise financeira.

O autor (ex-presidente do conselho de administração da CMVM) apresenta um estudo pouco optimista, dado que o 

mundo aprendeu a identificar os riscos, no entanto, as lições retiradas da recente crise não fornecem ferramentas 

para mitigá-los ou, possivelmente, estas ferramentas têm sido constantemente descoradas. Por outro lado, o mesmo 

acrescenta que "há  indicadores que mostram que estes riscos voltaram a pairar sobre as economias e não tem sido

feito o suficiente para contê-los.

Pode-se ainda encontrar no documento uma breve resenha das principais recomendações no período pós-crise, tais

como a i)necessidade dos bancos de menor dimensão desalavancarem-se; ii) a necessidade de establecerem-se 

mercados mais regulados; ii) produtos menos complexos e iv) melhor gestão de risco. O documento também 

conclui que, oito anos depois da crise, a banca está maior (agravando-se o drama do “to big to fail”), o endividamento 

também, metade das transacções não são reguladas e a gestão do risco permanece aquém do desejável.

O referido documento pode ser consultado na íntegra Aqui.

IOSCO publica relatório sobre "O estado de implementação dos 
princípios e recomendações pós-crise do G20 relacionados aos 
Mercados de Valores Mobiliários"

O presente relatório resulta de uma pesquisa feita pela IOSCO em coordenação com o Financial Stability Board

(FSB), através da análise das respostas das diversas jurisdições às questões do Mercado, colocadas no inquérito 

anual realizado por essa última instituição. 

Tais análises incidiram fundamentalmente em cinco áreas de fundamentais: Hedge Funds; Produtos estruturados e

Securitização; Supervisão das agências de notação de crédito; Medidas para salvaguardar a eficiência e a integridade 

dos mercados; e Supervisão e regulação dos mercados de derivados e de commodities. 
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A análise da IOSCO visa clarificar as recomendações e o que se espera dos seus membros diante das mesmas. 

Importa referir que as recomendações do G20 têm como foco o fortalecimento da estabilidade financeira, ao passo 

que o exercício de análise feito pela IOSCO é consistente com os seus principais objectivos, nomeadamente a 

redução do risco sistémico, protecção dos investidores e garantia de mercados justos, eficientes e transparentes.

O referido documento pode ser consultado na íntegra Aqui

BIS pública relatório trimestral sobre "Os principais aspectos 

relativos aos fluxos financeiros internacionais" 

O BIS, em colaboração com os bancos centrais e autoridades monetárias de todo o mundo, elabora e divulga

estatísticas sobre os mercados financeiros internacionais. O relatório ora em apreço sintetiza os dados estatísticos 

disponíveis mais recentes, relativos aos mercados bancários internacionais (actualizados até Junho 2016) e sobre os

títulos de divida internacionais (actualizados até Setembro de 2016). Adicionalmente, o documento faz menção às 

novas estatísticas sobre a posição do BIS em relação às contrapartes centrais e divulga estatísticas sobre a China e a 

Rússia, que passaram recentemente a divulgar informações estatísticas sobre os seus bancos.

No relatório consta ainda informação sobre i) os empréstimos internacionais, ii) as actividades bancárias 

transfronteiriças, iii) dados sobre o emprego relativamente às economias emergentes e o iv)  crédito transfronteiriço 

relativos às regiões emergentes da Asia, Médio Oriente e América Latina. Importa realçar que as estatísticas 

bancárias consolidadas pelo BIS durante o ano transacto sinalizam uma mudança gradual no que o crédito 

interbancário internacional entre as regiões diz respeito.

O referido documento pode ser consultado na íntegra Aqui.

BIS publica relatório trimestral sobre "A mudança de 
paradigma para os mercados".

No presente relatório é possível auferir que nos últimos meses os rendimentos das obrigações mundiais têm registado 

uma subida acentuada. Depois de atingirem novos mínimos históricos durante o verão, os principais mercados de

renda fixa registaram, até Novembro de 2016, variações nos rendimentos na mesma dimensão das registadas entre

Maio e Setembro.

Todavia, não obstante o risco fixar-se em níveis recordes, os mercados creditícios não evidenciaram qualquer sinal de

tensão, uma vez que os spreads permaneceram em baixa e a volatilidade contida.

Por outro lado, de acordo com o relatório, a subida dos rendimentos inicialmente influenciada pelas notícias positivas 

decorrente de aspectos macroeconómicos internacionais, registou uma aceleração como resultado das eleições 

presidenciais nos Estados Unidos.

Salienta-se também, que a subida dos rendimentos a nível mundial e a valorização do dólar tiveram um impacto 

negativo sobre as economias emergentes. Até Novembro de 2016 as mesmas mantiveram-se imunes aos 

movimentos das economias avançadas. Entretanto, a reacção dos mercados creditícios e accionistas das economias 

emergentes foi mais tranquila em relação a 2013, reflectindo, provavelmente, um contexto económico e financeiro

alterado. Nos últimos anos registaram-se saídas significativas de capital nas economias emergentes quando 

comparado aos influxos regulares, o que reduziu a pressão sobre a valorização dos activos. Concomitantemente, os 

riscos são permanentes, muito em função da elevada incerteza politica em muitas jurisdições chave.

O referido documento pode ser consultado na íntegra Aqui

Outros temas sobre o Mercado de Capitais
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Artigo intitulado ''A melhor maneira de lidar com grandes bancos falidos"
Autor: Sr. Jon Cunliffe, Vice-governador do Banco de Inglaterra para a Estabilidade Financeira

Consulte aqui

Estudo elaborado pelo BIS sobre os mercados emergentes de derivados.

Consulte aqui

Working paper sobre Resiliência económica numa perspectiva financeira, publicado pelo BIS.

Consulte aqui

Working paper sobre "A dinâmica da industria bancária e a adaptação da regulamentação a sua dimensão''.

Consulte aqui

Relatório publicado pelo BIS sobre ''A Definição de objectivos e comunicação de políticas 

macroprudenciais''.

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).

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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