
Portugal paga
4 por dívida
a 28 anos
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OBRIGAÇÕES

Mercado exige 4
por dívida a 28 anos
O Tesouro avança esta quarta feira com uma das emissões com
prazos mais longos de sempre E poderá obter um juro mais baixo
do que o registado no início do ano para se financiar a dez anos

RUI BARROSO

ruibarroso@negocios pt

Tesouro tem emitidodívidacom
prazosmais curtos
em 2017 em rela

ção aos três anos
anteriores Mas esta quarta feira a
agência que gere o crédito público
irá testarumamaturidadedemuito
longo prazo ao realizar um duplo
leilão de títulos a 28 e a dez anos Na
linhaadezanosqueseráalvodo lei

lão os investidores exigiam esta ter
ça feira 3 112 em mercado secun
dário Já nas obrigações a 28 anos o
juro deverá sair em torno de4

Desde Setembro do ano passa
doque o Tesouro não seaventurava
emmaturidadesmuito acimadedez

anos E será a operaçãode financia
mento com o prazomais longodes
de o início de 2015 Nessa altura o
Tesouro fez uniu emissão sindicada
deumanovalinhadeObrigações do
Tesouro com maturidadeem 2045
com umataxade4 l Maisdedois
anos depois reabre pela primeiravez
essaOT Em conjunto com a emis
são de títulos a dez anos o Estado
prevê obter financiamentode entre

750milhões e 1 000milhões de eu

ros esta quarta feira
Na maturidade mais longa a

taxa da operação deverá ficar em
tomo de 4 a 4 05 refere Filipe

Silva Odirectordagestão de activos
do BancoCarregosa considera que
faz sentido recorrer aestamaturi

dade muito longa Neste momen
to nadívidade longoprazoeuropeia
prevê se algumasubidadas taxasde
juropeloqueestaoperaçãopode ser
uma antecipação desse movimen
to refere Além disso emitir a 28
anospermite geriras amortizações
em prazos muito diferentes

Contudo Filipe Silva íralçaque
Portugal não vai conseguir nesta
uma altura uma taxa como a que
poderia ter tido no passado Nas úl
timas semanas as taxas dejuro na
Europa subiram Tendênciaque se
intensificou após o discurso de
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Draghiem Sintraareferirqueos
factores que estão a pesar na in
flação são temporários

Ameio de Junho por exem
plo em mercado secundário a
taxadasOTcommaturidade em
2045 era de 3 723 Esta terça
feira a yield fixou se em
4 034 Ainda assim caso a
emissão fique em linha comestes
valores oTesouro consegue emi
tir a 28 anos a um customais bai
xodoqueoverificado no início do
ano para se financiar a dez anos
Em Janeiro pagou 4 227 para
lançar uma nova OT a dez anos
numa emissão sindicada de
3 000milhões de euros

Reembolsos ao FMI
levam a subida da meta
para os certificados

O IGCP reviu em alta a meta para a emissão
de certificados de poupança de 1 800 milhões
para 2 500 milhões de euros este ano

Aestratégiade fazernovos reem
bolsos antecipados ao FMI levou
aagênciaquegereocréditopúbli
co a aumentar a meta para as
emissões de Certificados deAfor
ro e de Certificados do Tesouro

PoupançaMais Esse maior con
tributodo retalho eoempréstimo
concedidopelo Santander no âm
bito do acordo sobre os swaps
permitirão ao Estado acomodar
o efeito das amortizações adicio
nais ao FMI este ano sem aumen

tar o recurso ao mercado
No caso dos certificados de

poupança a meta para o total do
ano foi revista em alta de 1 800
milhões para 2 500 milhões de
euros segundo uma nota divulga
da pelo IGCP a investidores este
mês Já oempréstimo concedido
pelo Santander com umprazo de
15 anos e que resultou do acordo
para encerrar a disputa judicial
entre o Estado eo banco espanhol
emtomodoscontratos de swap
de empresas públicas será utili
zado também para assegurar os
reembolsos ao FMI Esse finan
ciamento tem um montante de
2 300 milhões de euros e a taxa
dejuro rondará os 2 9

No final domêspassado o Te
souro amortizou 1 000 milhões
deeuros e conta reembolsarmais
2 600milhões de euros atéAgos
to Mas o IGCP refere na nota
que devido ao empréstimo do
Santander e aomaior contributo
do retalho não se prevê impacto
no financiamento através de dívi
da transaccionável de médio e
longo prazo

Certificados do Tesouro Poupan
ça Mais CTPM já que os Cer
tificados deAforro CA têm re
gistado resgates após ter termina
do no final do ano passado o pré
mio provisório

Ainda assim mesmo com o
aumento dameta para a emissão
de certificados de poupança este
ano o valor a captar ficará abaixo
do conseguido em 2016 Nesse
ano os aforradores portugueses
subscreveram 3 500 milhões de
euros neste tipo de produtos

Além do contributo para o fi
nanciamento do Estado através

de certificados no ano passado
foram também lançadas as Obri
gações doTesourode Rendimen
to Variável OTRV EmAbril o
Tesouro financiou se em 1 000
milhões de euros através deste
instrumento Em2016 as OTRV
contribuíram com 3 450milhões
deeuros parao financiamento do
Estado Nesse ano em Julho o
IGCP fez uma oferta destes títu
los

Custo com a almofada
financeira caiu quase
metade em dois anos

O custo de manter a almofada de tesouraria
foi de 180 milhões de euros no ano passado
segundo as estimativas do IGCP

O custo de manter uma almofa

da de liquidez diminuiu em 2016
face aos anos anteriores segun
do estimativas constantes no re

latório anual do IGCP divulga
do esta terça feira Manter essa
rede de segurança custou 182
milhões de euros o que compa
ra com a factura de 210 milhões
em 2015 e de 342 milhões de eu

ros em 2014 Emdois anos o en
cargo desceu 47

Aagência explica a descida dos
encargos estimados para a almo
fada financeira com a redução do
custo de financiamento da dívida

edo próprio saldo de tesouraria
No anopassado o saldo médio de
depósitos dt Estado foi de 12 378
milhões de euros Em2015 tinha
sidode 13 856mi Ihões e essa rede
de segurança teveumvalormédio
de 17377milhões em 2014

No entanto o custo de man
ter a almofada financeira depen
de da metodologia adoptada na
estimativa O IGCP utiliza três 0
valor de 182 milhões de euros re
sulta docustomédio do financia
mento obtido nesse ano emmer

cado descontado dosjuros rece
bidos de aplicações Apesar dova
lor superior a 12 000 iniIhões de
euros da almofada essas aplica
ções que são feitas principalmen
te junto do Banco de Portugal
renderam quatro milhões de eu
ros dejuros

Outra das metodologias do
IGCP para calcular o custo de
manter a almofada financeira é
aplicarãovalorem depósitos des
contando dos juros recebidos o
customédio do total do stock da
dívida que inclui o custo de todos
os financiamentos obtidos ao lon
godo tempo eque fazem parte do
saldo vivoda dívida e não apenas
o custo do financiamento obtido
no período em causa Com este
pressuposto a almofadade tesou
raria fica bem mais cara tendo

custado 390milhões de euros em

2016 Ainda assim esse valorfica
abaixo do resultado para a mes
ma metodologia nos anos anterio
res 464 milhões de euros em
2015 e 569 milhões em 2014

Outra forma utilizada pelo
IGCP para estimar quanto custa
manteraalmofadaéaplicarova
lor em tesouraria ao custo de fi
nanciamento obtido através de
Bilhetes do Tesouro num deter

minado ano Como Portugal tem
conseguidojuros negativos neste
tipodeoperações com esse pres
suposto a almofada financeira até
daria um lucro marginal

Aestratégia deconstruiruma
almofada financeira foi iniciada

durante a intervenção da troika
O IGCP tem como meta termi
nar o ano de 2017 com um valor

em tesouraria que sirva para as
segurar50 das necessidades de
financiamento previstas para
2018 Uma forma de diminuir os
riscos de refinanciamento e de se

termargem de manobra para es
colher osmomentos para aceder
ao mercado
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