
Portugal pagajuro
mais alto para emitir
dívida a 10 anos

O IGCP colocou 782 milhões de euros em
títulos de dívida a 10 anos com a taxa de juro
a subir para o nível mais elevado em oito
meses apesar de ter ficado abaixo dos 2

Os custos de financiamento de

Portuga aumentaramno leilão de
obrigações do Tesouro realizado
esta quarta pelaAgência de Ges
tão daTesouraria e daDívida Pú

blica IGCP O montante colo
cado ficou próximo do limite in
ferior mas a procura foi elevada
apesar do ambiente de incerteza
vividonosmercados obrigacionis
tas nos últimos dias

O encaixe foi de 782 milhões

de euros e a taxa dejuro ficou em
1 939 o que representa um
agravamento noscustos de finan
ciamento de Portugal tendo em
contaos últimos leilões compará
veis Apesar de ter ficado abaixo
dos 2 a taxasuportada foi amais
elevada desde 14 de Fevereiro
quando oTesouro pagou 2 046
para emitir 760milhões em títu
los a 10 anos

Umagravamento que estáem
linha com o comportamento das
obrigações portuguesas no mer
cado secundário Na véspera do
leilão a yield dos títulos a 10
anos superou os 2 pela primei
ravez emquatromeses reflectin
do a subida das taxas das obriga
ções norte americanas devido à
subida de juros da Fed e a con
frontação entre Roma e Bruxelas
sobre o orçamento de 2019

Na última emissão compará
vel concretizada a 12 de Setem
bro o organismo liderado por
Cristina Casalinho colocou 672

milhões de euros comuma yield
de 1 854 quarta taxamais bai
xa de sempre Em Julho tinha
emitido títulos desta linha com

uma taxa de juro de 1 727 que
era a segundamaisbaixa de sem
pre na emissão de títulos a 10
anos A taxa mais baixa de sem

pre foi fixadaemMaio quando o

IGCP suportou umjuro de 1 67
para emitir483 milhões deeuros
em obrigações do Tesouro a 10
anos

Éverdade que a taxa desta
emissão subiu ligeiramente face à
anterior masesse éummovimen
to que acompanha a evolução re
centedacurvada dívida soberana

europeia diz Filipe Silva direc
tor da Gestão deActivos do Ban

co Carregosa num comentário
enviado pore mail Mais impor
tante que isso Portugal emite dí
vida longa abaixo do customédio
dadívidapública cuja taxa de cu
pão média se situa nos 3 85
acrescentou

Ovalorangariado do leilão fi
cou encostado ao limite inferior

do intervalo pré definido entre
750 e 1 000 milhões de euros
embora aprocura tenhasido mais
robusta quando comparada com
o leilão anterior Ascendeu a 2 78
vezes a oferta quandona emissão
de Setembro representou 2 32ve
zes o financiamento obtido 672
milhões de euros
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