
OBRIGAÇÕES

Inflação naAlemanha
pressão em Portugal
A inflação subiu mais do que o previsto na Alemanha o que pode colocar pressão no
BCE para refrear os estímulos monetários Este factor aliado à expectativa de que
Portugal vá em breve ao mercado levou a taxa a dez anos a aproximar se de 4

RUI BARROSO

InflaçãonaAlemanha pressão sobre as obrigações portuguesas A
evolução dos preços
na economia germâ

nica foi superior ao estimado É
mais um sinal de que 2017 pode
rá ser o ano da inflação e de res
postas menos expansionistas dos
bancos centrais tendência que
tem levado a subidas globais das
taxas das obrigações

Após a divulgação de que a in
flação naAlemanha teve amaiorsu
bida desde 2013 osjuros das obri
gações subiram na Europa E a dí
vida portuguesafoi amais pressio
nada Ataxanacional a dez anos su

biu 20 1 pontos base para 3 906
O prémio de risco subiu para 364
pontos base o valormais alto des
de Fevereiro do anopassado

O consenso do mercado apon
tava para uma taxa de inflação na
Alemanha de 1 4 em Dezembro
Mas a leitura preliminar indicou
1 7 um nível perto do pretendi
do pelo BCE para a Zona Euro de
perto mas abaixo de 2 Em No
vembro a inflaçãoalemã tinha sido
de0 8 Asubida foi explicada pela
subida dos preços do petróleo

Os números da inflação na
Alemanhaforammuito altos e isso
poderá estar a assustar os merca
dos refere Allan von Mehren à
Bloomberg O analista do Danske
Bank acrescenta que uma coisa
queomercado de obrigações pode
começar a temer este ano é a reti
rada dos estímulos do BCE ou a
discussão sobre isso Se a inflação
começara subir essadiscussão po
derá intensificar se ao longo do
ano

Mas apesar desta aparente
recuperação da inflação o
Commerzbank defende que isso
não dá muita segurança ao BCE
no que toca à subida dos preços
para a meta desejada E impro
vável que a subida dos preços da
energia continue a dar um im
pulso tão forte como em Dezem
bro à taxa de inflação Além dis
so não está a acontecer muito do
lado da inflação core adianta

Mercado antecipa
emissão de dívida

Além da reavaliação global no
mercado de obrigações os títulos
portugueses terão sido também
pressionados com a expectativa

de que possa existir uma opera
ção de financiamento em breve
Antes dessas operações as taxas
tendemasairpressionadas E um
trader citado pela Reuters atri
buiu a subida das taxas a uma es

pécie de preparação dos investi
dores para uma emissão sindica
da já que tradicionalmente Por
tugal faz operações desse tipo no
início de Janeiro

Sendo esta a primeira sema
nado ano é possível que se assista
a alguma realocação nas carteiras
quer para acomodar as novas
emissões obrigacionistas quer
para rebalancear as classes de ac
tivos nomeadamente naclasse ac
cionista refere Marisa Cabrita
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gestora de activos da Orey Fi

nancial ao Negócios Estaterçafeirafoi o diado regresso em
força dos investidores após as
pausasde Natal e deAnoNovo

No entanto Filipe Silva
considera que neste movi
mento de subidas generaliza
das as razões da subida não
são muito evidentes O direc

tor da gestão de activos do
banco Carregosa realça que
se acreditarmos em sinais de

inflação para o segundo se
mestre tudo o resto ajusta
Mas é difícil atribuir uma cau

sa às subidas de hoje porque

foram movimentos muito rápidos

BCE continua a
desacelerar compras
de dívida portuguesa

No último mês do ano o Eurossistema
abrandou as compras de obrigações soberanas
portuguesas

O Eurossistemavoltou a dimi

nuir o ritmo das compras men
sais de obrigações portuguesas
em Dezembro No último mês

do ano as compras de títulos de
dívida nacional foramde 726mi

lhões de euros o segundo regis
to mensalmais baixo de acordo
comdados divulgadospelo BCE
no início desta semana

A tendência de redução das
compras de dívida nacional já
não é nova E os analistas têm

atribuído essa desaceleração à
escassez de títulos do Estado

português devido às restrições
dos limites que o BCE tem de
respeitar O banco central não
pode deter mais de 33 de uma
determinada linhade obrigações
nemde 33 dos títulos conside

rados para efeitos do programa
Apesar de Dezembro serum

mês em que a liquidez pode bai
xar nas últimas semanas e de
poresse motivo o BCE ter esta
do ausente do mercado na últi

ma semana do ano o Eurossis
tema foi bem mais austero do

que emDezembro de 2015 Nes
se mês as compras tinham tota
lizado 1 018 milhões de euros

Já em relação a Novembro
de 2016 o ritmo das compras de
dívida portuguesa caiu 29 em
Dezembro No total da dívida

pública de todos ospaíses abran
gidos pelo programa a descida
mensal foi de 21

Alguns bancos de investi
mento antecipavam que o BCE
pudesse flexibilizar o limite de
33 por linhae poremitente na
última reunião em Dezembro
MarioDraghijustificouessama
nutenção com constrangimen
tos legais e institucionais o que
indiciaumabaixaprobabilidade
de o BCE alterar aquela limita
ção

Entidadescomo aPictet têm

alertado que Portugal arrisca ser

o primeiro país a esbarrar nos li
mites definidos pelo banco cen
tral a não ser que o Eurossiste
ma carregue no travão e abran
de as compras mensais de forma
amanter as aquisições de dívida
nacional até ao final do progra
ma queviu o prazo estendido de
Março de 2017 para Dezembro
desse ano

Se o BCE abrandar o ritmo

de compras faz sentido que as
taxas subam Tal como foram

beneficiadas com essas medidas
deixarão de o ser É um compra
dor que deixa de estar activo no
mercado conclui Filipe Silva
director da gestão de activos do
Banco Carregosa
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