
Corrida à dívida portuguesa

Foi uma corrida à dívida portu
guesa na primeira operação de fi
nanciamento do ano A procura na
emissão assegurada por um con
junto de bancos bateu recordes e
permitiu a Portugal financiar se
em 4000 milhões de euros com

um juro de 2 137 por títulos com
um prazo superior a dez anos No
total os investidores estavam dis
postos a aplicar 18 85 mil milhões
de euros nesta operação Um
montante que é superior aos 15 mil
milhões de euros que Portugal
quer ir buscar aos mercados atra
vés de obrigações do Tesouro OT
no total do ano Foi a operação
mais concorrida dos últimos anos

Tão positivo como a taxa foi a
forte procura considerou Filipe

Silva O diretor da gestão de ativos
do Banco Carregosa referiu que
Portugal é umdos países comum
risco não muito elevado que pa
gam melhor a quem nos empres
ta dinheiro Daí a procura ter sido
muito superior à oferta Já a
Agência de Gestão da Tesouraria e
da Dívida Pública IGCP conside
rou num comunicado que a
transação é uma prova da melho
ria da posição de Portugal nos
mercados soberanos do euro

Amelhoria dos ratings da Stan
dard Poor s e da Fitch nos pas

sados meses de setembro e de
zembro para níveis acima de
lixo permitiram ao Tesouro
atrair investidoresmais conserva
dores como bancos fundos de
pensões e seguradoras Mais de
metade da emissão foi absorvida
por estas entidades que tendem a
deter a dívida por prazos mais lon
gos o que permite uma maior es
tabilidade no mercado segundo
dados da operação divulgados
pelo IGCP

Os fundos de cobertura de ris
co que têm estratégias agressivas
e de curto prazo e podem deses
tabilizar o mercado de dívida com
as suas movimentações perde
ram importância no financiamen
to do Estado Na operação de on
tem ficaram com 5 da emissão
há um ano ficaram com 9 do
montante colocado
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