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Emissão de dívida com taxas em mínimos históricos
A emissão de obrigações do Tesouro atingiu taxas mínimas históricas. A operação envolveu um valor de 1,250

mil milhões de euros, com a taxa a 10 anos a fixar-se em 1,059% e a procura a superar a oferta em 1,88 vezes.

As obrigações a 15 anos apresentaram uma taxa de 1,563% e a procura foi superior à oferta em 1,9 vezes.

 

 “Foi um leilão normal, com taxas nos mínimos históricos, com o Estado Português a financiar-se em 1250

milhões de euros. As emissões tiveram uma yield a 10 anos de 1,059% e a 15 anos de 1,563%, sendo que

ambas baixam face ao último leilão comparável, onde as taxas se situaram nos 1,143% (10 anos) e 2,045% (15

anos). Apesar de se ter verificado algum ruído político nos últimos dias, tal não veio afetar o risco do país.

Continuamos a beneficiar das baixas taxas da dívida soberana europeia. Emitir dívida de longo prazo e com

este custo é muito positivo para o país e continuará a permitir ir reduzindo o custo do serviço de dívida”,

avançou no seu comentário Filipe Silva, diretor de gestão de ativos do banco Carregosa. 

Susana Almeida, 09/05/2019
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