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Lusa

 
19 de março de 2019 às 07:00

Juros de Portugal em mínimos. Ainda
podem baixar mais?
Os analistas mantêm-se otimistas para a dívida portuguesa, apesar
do forte desempenho registado pelas Obrigações do Tesouro nos
últimos meses. Ainda assim, dizem que a margem para baixar o
"spread" face a outros países é "limitado".

A melhoria de avaliação por parte da Standard & Poor’s, no �nal da

semana passada, esteve a patrocinar uma correção das taxas de juro

da República Portuguesa para mínimos históricos. A taxa a dez anos

negociou pela primeira vez abaixo de 1,3%, enquanto o "spread" face

a Alemanha e a Espanha também diminuiu. Apesar da forte descida
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registada pelos juros portugueses, os analistas permanecem

otimistas para a dívida de Portugal. 

 

A dívida portuguesa tem estado a brilhar, em 2019. A taxa de

referência a dez anos baixou, esta segunda-feira, 4,7 pontos base

para 1,262%, tendo tocado num mínimo histórico nos 1,249%

durante a sessão. A dívida portuguesa conseguiu ainda reduzir o

diferencial face à dívida espanhola, praticamente anulando o

"spread", para 10,3 pontos. Em relação à dívida alemã, a margem é

agora de 117,9 pontos. Este desempenho está a ser sustentado pela

melhoria de "rating" da S&P, na última sexta-feira. 

 

A agência de notação �nanceira subiu a nota de Portugal em um nível,

de BBB- para BBB, enquanto a perspetiva passou a ser "estável". A

agência justi�cou a subida com o facto de, no ano passado, o

excedente orçamental primário de perto de 3% do PIB ter sido "um

dos mais elevados da Zona Euro e da OCDE, colocando o rácio da

dívida pública no PIB numa �rme trajetória descendente".

Ainda que a mexida já estivesse a ser antecipada pelos investidores,

veio con�rmar as perspetivas animadoras para a dívida portuguesa.

"Olhando para os fundamentais Portugal ainda aparenta estar bem e

com a melhoria de ‘rating’, a base de investidores aumenta", realça
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Jens Peter Sørensen. Segundo o analista-chefe do Danske Bank, os

fundos ETF estão novamente a investir em obrigações portuguesas,

um movimento que classi�ca como muito positivo porque "compram

a curva toda e reinvestem também". 

 

Com Espanha e Itália a atravessarem alguns problemas políticos,

Portugal tem sido eleito pelos analistas como uma boa aposta.  

Imogen Bachra é uma das especialistas que mantém uma visão

positiva para a dívida da periferia do euro, que inclui Portugal. 

 

"Graças ao ambiente político benigno no curto prazo em Portugal e

ao facto das obrigações do tesouro deverem ser as principais

bene�ciárias do programa de reinvestimentos do Banco Central

Europeu (BCE), associado a uma nova ronda de �nanciamento

(LTRO) este ano, penso que ainda há oportunidades de investimento

em Portugal", argumentou a estratega da Natwest Markets, ao

Negócios.

Ainda que mantenha uma preferência pela dívida espanhola, após o

forte desempenho da dívida nacional, Imogen Bachra defende que

"Portugal e Espanha surgem como claros vencedores a nível global

em termos de relação entre o risco e o retorno". Também o

Commerzbank, numa nota publicada esta segunda-feira, adianta que

"a especulação de ‘rating’ pode sustentar os periféricos, depois da

melhoria da dívida portuguesa". 

 

E Jens Peter Sørensen acredita que a dívida portuguesa ainda tem

espaço para estreitar a diferença face a Espanha. Em relação às

"bunds" alemãs, o analista antecipa que o "spread" desça até aos 100

pontos. Já Filipe Rosa, do Banco Carregosa, aponta que o movimento

de descida dos juros tem sido suportado pela economia real e "para já
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não temos nenhuma notícia ou evento interno que mude

drasticamente esta dinâmica", prevendo ainda novas melhorias de

"rating" no futuro.  

 

 
 


