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Portugal emitiu dívida de longo
prazo e paga juros mais altos
Portugal colocou esta quarta-feira 625 milhões de
euros em Obrigações do Tesouro a 7 anos e outros
625 milhões em Obrigações do Tesouro a 10 anos.
Taxas de juro pagas aos investidores subiram em
ambas as maturidades

Portugal regressou aos mercados de dívida esta quarta-feira, emitindo
1250 milhões de euros de dívida de longo prazo, e tendo de pagar juros
mais altos do que na última emissão comparável.

O IGCP - Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública, colocou
625 milhões de euros em Obrigações do Tesouro a 7 anos (vencimento
em outubro de 2027) e outros 625 milhões em Obrigações do Tesouro a
10 anos (vencimento em outubro de 2030). No primeiro caso, a taxa a
pagar aos investidores fixou-se nos -0,086%, com a procura a atingir 2,57
vezes a oferta. Já na emissão a 10 anos, a taxa de juro ficou nos 0,237%,
com a procura a atingir 2,32 vezes a oferta.

" Assistimos a uma subida das taxas em ambas as maturidades", nota
Filipe Silva, Diretor de Investimentos do Banco Carregosa. No caso da
emissão a 10 anos, a taxa de juro de 0,237% compara com -0,012% no
último leilão, em janeiro, onde a taxa se fixou nos -0,012%.

Contudo, "a subida das taxas da dívida soberana nacional, não estão
associadas a um risco específico de Portugal, mas sim a um movimento
que estamos a assistir em toda a dívida soberana europeia", considera
Filipe Silva. E lembra que "as taxas da dívida soberana alemã, que em
janeiro estavam nos -0,60% subiram atualmente para os -0,299%".
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Para Filipe Silva, este movimento de subida das taxas de juro "está
diretamente associado a algum otimismo que os mercados estão a tentar
antecipar, relativamente à abertura das economias e ao processo de
vacinação que se encontra a decorrer". E reforça: "As expectativas face a
um maior crescimento económico, inflação mais elevada e retorno a uma
normalidade económica, acabaram por justificar esta subida das taxas".

Filipe Silva vinca, contudo, que "este movimento está a ser monitorizado
pelos Bancos Centrais, uma vez que se o mesmo for muito acentuado,
poderá deitar por terra todas as expetativas criadas, tendo em conta o
nível de endividamento dos países, empresas e particulares, que é
elevado e, qualquer subida nas taxas acabará por se traduzir em custos
mais elevados.”


