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PARA UM
MILHÃO
DE EUROS

Após a EDP haverá mais
empresas a ir ao mercado

FILIPE SILVA

Director de gestão de activos
do Banco Carregosa

AEDP aproveitou o início do anopara ir aomer
cado financiar se em600milhões de euros em
obrigações com maturidade em Setembro de
2023 A taxa de juro foi de menos de 2 me
nos demetade do customédio dadívidada eléc

trica Numaaltura em que o programade com
pras de dívida de empresas do BCE ainda está
emcurso pelomenosaté finalde2017 éexpee
tável que mais emitentes portuguesas tentem
aproveitar para ainda conseguir obter finan
ciamento em condições mais favoráveis

Como as taxas de juro ainda estão em ní
veis historicamente baixos podemos dizerque
o cenário ainda émuito favorável refere Fili
pe Silva O directordegestão de activos doBan
co Carregosaconsideraque havendo perspec
tivasdesubida das taxas dejuro faz todo o sen

tido que as empresas tentem fazer
empréstimos mais longos com ta
xas mais baixas No entanto real
çaque cada caso é um caso jáque
depende das necessidades de finan
ciamento de cada empresa

O director da gestão de activos
do BancoCarregosa refere que são
poucas as empresas que podem ser
alvo das compras do banco central
Além da eléctrica apenas a REN e
a Brisa Concessões podembenefi
ciarcom as compras do banco cen
tral já que a entidade liderada por
Mário Draghi exige pelomenos um
rating em grau de investimento

Apesar de poucas empresas na
cionais entrarem no radar da autoridade mo

netária as políticas do BCE têm ajudado a uma
menor restritividade do crédito E Filipe Sil
va observa que já começamos a ter muitos
exemplos de empresas que se conseguem fi
nanciar a taxas mais baixas na banca do que
em emissões de dívida O gestor admite que
as empresas nacionais têm conseguido apro
veitar as condições de financiamento mais fa
voráveis notando que temos visto casos de
empresas com papel comercial com taxas bas
tante mais baixas mesmo para empresas que
nem sequer têm dívida cotada
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