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Flexibilização Novas regras vão dar maior margem à banca
para vender Obrigações do Tesouro que tem em carteira

Lucros da banca
podemdisparar
comdívida em

IsabelVicente
e JoãoSilvestre

subida do rating
da República para
fora do nível de
lixo foi uma boa
notícia para a ban
ca portuguesa Não
só porque facilita o
financiamento da
economia em ge

ral e permite que os bancos também
tenham subidas de notação como
aconteceu comoBPI eSantanderesta
semana na Standard Poor s mas
também porque valoriza as suas car
teiras Sempre que os juros yields
da dívida pública descem é sinal que a
sua cotação está a subir e isso traduz
seem ganhospara os investidores Os
bancos nacionais detêm importantes
posições em dívida pública nacional
cerca de €59 mil milhões no total

segundoosúltimos dadosdo Banco de
Portugal e podem tirar partido des
ta valorização Até porque as regras
contabilísticas vão mudar em 2018
com a entrada em vigor das IFRS9
International Financial Reporting
Standards 9 e isso dá uma margem
adicional aos bancos
Atualmente os ativos detidos para

negociação são contabilizados a pre
ços de mercado mark to market o
que implica reconhecer as perdas e
ganhos periodicamente Mas há tí
tulos classificados como detidos até
à maturidade que estão registados
ao preço de aquisição o chamado
custo amortizado e que a partir de
janeiro poderão ser vendidos sem
que os bancos fiquem bloqueados
O que significa que há ganhos laten
tes em Obrigações do Tesouro que
poderão vir a ser transformados em
lucros commaior flexibilidade do que
acontece agora Para que estes lucros
se materializem é necessário que os
bancos optempor estasoperações e o
montanteconcretodependerá sempre
dos títulos que foremvendidos eo seu
preço de aquisição
Não se conhecem em pormenor as

carteirasde dívida detidaatéàmatu
ridade decada banco nomeadamen
te o preço de aquisição Os últimos
dados da Associação Portuguesa de
Bancos APB referentes a dezembro
de 2016 apontavam para um total de
dívida pública nestas condições de

€4 9 mil milhões Já o Banco Central
Europeu indicava um totalde 920mi
lhõesemmarçodeste anomasapenas
para osquatro bancoscom supervisão
direta CaixaGeral de Depósitos Novo
Banco BPI eBCP Isto porque segun
do os números da APB o banco com
mais dívida pública nestas condições
no final do anopassado era oSistema
Integrado doCrédito Agrícola Mútuo

€3 5 mil milhões
Neste momento a dívida pública

portuguesa está acima do par em
alguns casos valores na ordem dos

10 ou 15 o que significa que a
sua cotação de mercado é superior
ao valor nominal Assim uma venda
imediatapermiteum encaixe superior
ao reembolso previsto para quando
o título chegar à maturidade Ban
cos que compraram a dívida a preços
mais baixos podem realizar aqui uma
mais valia
Aentradaem vigordasnovas regras

de contabilização de imparidadesdas
IFRS 9 vai acabar com a regra atual
que penaliza os bancos que vendam
ativos classificados como detidos
até maturidade impedindo os de os
movimentar durantedois anos Como
a regra deixa de se aplicar em 2018
os bancos podem aproveitar para
vender esta dívida até ao vencimento
já este ano porque para o ano já não
existe qualquer constrangimento
explica uma fonte da banca E acres
centa como consequência Podem
aproveitar para gerar mais valias em
resultados já que a dívida está a subir
epodemobter ganhos interessantes
E é uma oportunidade que não ser

ve apenas para gerar lucros Podem
aproveitar ainda este ano para ven
der o que têm contabilizado até àma
turidade apenas para alterar os pra
zos que têm nas suas carteiras tudo
depende do seu posicionamento Os
bancos em Portugal têm estratégias
diferentes e na maioria dosprincipais
bancos segundo apurou o Expresso
os maiores montantes de dívida pú
blica nas carteiras dos bancos estão
disponíveis para venda Ou seja não
estão classificados como detidos até
à maturidade e já estão por isso
ajustados ao preço de mercado

Decisão pertence aos bancos
O fim da limitação não significa que
os bancos optem mesmo por usar
esta margem Tudo irá depender
do modelo de negócio dos bancos
afirma outra fonte do sector E para
já os bancos não abrem o jogo sobre
as suas intençõesque têm e omodelo
que irão seguir Em alguns casos
pontuais podem vender mas se essa
venda for contrária ao modelo de ne
gócio ou tenha um peso substancial
faceaomontanteque têm em carteira
podem ser obrigados a reclassificar
todos osativos e isso terá consequên
cias explica um responsável ban
cário Uma delas remata a mesma
fonte pode passar por ficarem ini
bidos de comprar mais ativos até à
maturidade
Naprática diz outra fontedosector
a grande discussão é saber em que
medida a política dos bancos éconsis
tente com a estratégia Mas segun
do outra fonte as novas regras não
trazem grandes alterações na forma
como os bancos vão gerir as carteiras
de divida E para muitos banqueiros
o tema é lateral face àsmudanças que
estão em cima da mesa relativas ao
reporte de imparidades ver caixa

Maior aperto
nas imparidades
Com asnovas regras em vigor
a partir de2018 os bancos vão
serobrigados a seguir umnovo
modelo onde terão de refletir
as imparidades em créditos
que mesmo não estando em
incumprimento tenham
probabilidadede vir aestar Os
cálculos segundo fonte da
banca serão feitos tendo em
conta aevolução económica
para um conjunto de carteiras
como o créditoà habitação ao
consumo ou a sectoresatravés
dedadoshistóricos sobreo
comportamento destas
categorias Uma alteração que
terá de ser feita acrescenta a
mesmafonte não só para os
créditosnovos como para as
carteirasdecrédito já
existentesnobalanço dos
bancos Osbancos jáestão a
preparar separa isso há algum
tempo masestasalteraçõesna
contabilização de imparidades
terá algum impacto quer em
termosdecapitalquer ao nível
da rentabilidade dosbancos
Tudo depende da política
seguida para contabilizar as
imparidades No novo
ambiente regulatório é natural
queosbancos amédio e longo
prazo precisemdemaiscapital
refere uma fonte da banca mas
a issonão será alheio a
qualidade dosseus ativoseo
colateral do crédito Haverá
sempre um ajustamento de
transição conclui

Dívida
portuguesa
é a segunda
mais rentável
Nazona euro sóa dívida
grega regista uma rentabilidade
superior às obrigações
portuguesas

A rentabilidade da dívida obrigacio
nista portuguesa medida desde início
do ano subiu para mais de 10 esta
semanadepoisdadescida significativa
dos juros das Obrigações do Tesouro
OT no mercado secundário desde
final de agosto segundo os índices
da Bloomberg ver tabela Na zona
euro apenas os títulos gregos regis
tam um retorno mais elevado 17
No final de agosto o retorno para as
OT era de 8 28 e a valorização veri
ficada em setembro foi de quase dois
pontos percentuais muito mais do
que a subida de um ponto percentual
registada para a rentabilidade dos
títulos gregos
A rentabilidade de uma obrigação é

o ganho obtido pelo investidor que a
comprou incluindo o juro do cupão e
asvariaçõesdacotaçãodo título Neste
caso aBloombergcalculao retornoda
dívida desde o início do ano a partir
deumíndicedoconjuntodas linhasde
OT existentes
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Amudançana rentabilidadedadívida
portuguesa foi radical em 2017 é
inclusive o caso do ano na Europa No
final de dezembro de 2016 o retorno
anual das OT era negativo de 2 65
No caso grego já era de15 9 lideran
do a Europa ea dívida do conjunto da
zona euro registava um retorno anual
de 3 1
Agora a rentabilidade no conjunto

dasobrigaçõesdospaíses membrosda
moedaúnicaestápertode0 comvá
rios emitentes do centro da zona euro
apresentando retornos negativos e a
valorização paraos títulosportugueses
registauma trajetória ascendentepara
níveis elevados O que aconteceu foi
queos investidoresquequiseramfazer
um pick up de yield uma procura de
rendimento foram comprando títulos
dePortugal edaGrécia Dentrodoque
sedesignaporpaíses coredaUniãoEu
ropeia Portugal eramesmo opaísque
oferecia yield mais elevada e menor
risco sublinha FilipeSilva diretor de
Gestão de Ativos do BancoCarregosa

Prémio de risco
caiu quase parametade
Oprémio de risco da dívida portugue
sa quemede a diferença para o custo
de financiamento faceà dívida alemã
caiu 46 desde final do ano passado
vergráfico O risco chegou inclusive
a atingir níveis acima de 400 pontos
base o equivalente a quatro pontos
percentuais de diferença no início
de fevereiro O mercado da dívida es
tava então contagiado pelo risco de
saídas do euro em virtude da pressão
do calendário eleitoral entremarço e
maio emduaseconomiasdocentroda

moeda única HolandaeFrança onde
o populismo antieuro estava a ganhar
preponderância Fevereiro foi tam
bém o mês negro para o ministro das
Finanças Mário Centeno com o im
bróglio da CaixaGeral deDepósitos
A aceleração na rentabilidade da dí

vidaportuguesaverificou senosegun
do semestre Ainda em final de maio
o retorno desde início do ano era in
ferior a 7 Trêseventosmarcantesna
segunda metade do ano geraram uma
subida significativa no preço dos títu
los e uma descida concomitante nos
juros yields no mercado secundário
Emmeadosde junho Portugal saiudo
Procedimento por Défice Excessivo
Recentemente no início de setem
bro a agência de notação Moody s
começou por melhorar a perspetiva
da dívida portuguesa de estável para
positiva e aStandard Poor s foi mui
tomais longe dando o passo decisivo
retirando o rating de Portugal de lixo
financeiro Foi a última a optar por
colocar as OT em situação de dívida
especulativa no período do resgate
pela troikaeacabou por ser aprimeira
a graduar a notação portuguesa Os
juros a 5 e 10 anos desceram mais de
meio ponto percentual desde final de
maio ver gráfico A 10 anos estão
agora no mercado secundário abaixo
daprópria taxa decolocaçãonoúltimo
leilão realizada estemês um jurode
2 785 que foi o mais baixo pago
peloTesourodesde2015 O prémiode
risco caiu desde final de maio quase
1 ponto percentual e o fosso entre o
risco português e o italiano encurtou
se significativamente
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