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Miguel Baltazar

 
25 de março de 2019 às 11:30

Pergunta para um milhão de euros: A
taxa implícita do crédito da casa vai
continuar a subir?
A taxa de juro implícita do conjunto de créditos à habitação
atingiu máximos de julho de 2016. A tendência de subida deverá
prolongar-se?

Mário Carvalho Fernandes 

Diretor de Investimentos do Banco Carregosa  

 

O INE anunciou, na semana passada, que a taxa de juro implícita no

conjunto dos créditos à habitação aumentou em fevereiro para

1,061%. Foi o terceiro aumento consecutivo, que colocou a taxa em
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máximos de julho de 2016. A taxa de juro

implícita vai manter a tendência de

subida? 

 

PUB

"Como os novos contratos estão a ser celebrados com taxas

superiores ao conjunto dos contratos em vigor, a tendência será para

que o valor agregado continue a aumentar", antecipa Mário Carvalho

Fernandes. "No entanto, é necessário perceber que apesar de este

valor se encontrar em máximos de três anos, apenas variou de

1,007% em junho de 2017 até aos 1,061% em fevereiro de 2019", frisa

o diretor de investimentos do Banco Carregosa. 

 

Para Mário Carvalho Fernandes, "o aumento veri�cado nos novos

contratos poderá resultar do efeito combinado de três fatores". O

primeiro é que, "no caso dos créditos à habitação que sejam

indexados à Euribor, a evolução deste indexante tem levado ao

aumento do custo dos créditos", uma vez que, no último ano, a

Euribor subiu nos três prazos mais utilizados. "A expectativa de que a

recuperação da atividade económica permita a normalização da

política monetária deverá continuar a levar a um aumento gradual

dos vários indexantes", frisa. 
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O segundo fator está relacionado com "a evolução dos 'spreads'

praticados pelas diferentes instituições �nanceiras com ofertas no

mercado de crédito à habitação" e o terceiro com "o 'mix' escolhido

pelas famílias portuguesas entre crédito à habitação com taxa

variável ou taxa �xa", pois "como estes empréstimos tendem a ter

taxas superiores à dos empréstimos com taxas variáveis, o aumento

do seu peso também in�uenciará a taxa de juro implícita no conjunto

dos contratos de crédito à habitação".  

 

"O efeito combinado dos três fatores deverá continuar a contribuir

para o gradual aumento da taxa de juro implícita no conjunto dos

contratos de crédito à habitação", antecipa o diretor de investimentos

do Banco Carregosa.

 
 

 


