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Portugal concluiu a troca de dívida de Obrigações do Tesouro, adiando para 2028 o reembolso de 702 milhões de euros que vencia em

2020.
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Portugal concluiu esta quinta-feira a troca de dívida de Obrigações do Tesouro (OT), adiando para 2028 o reembolso de 702 milhões de euros que

vencia em 2020.

O IGCP-Agência de gestão da Tesouraria e da Dívida Pública anunciou (https://www.igcp.pt/pt/noticias/resultados-da-oferta-de-troca-de-obrigacoes-

do-tesouro-do-dia-31-de-janeiro-de-2019/)que comprou 702 milhões de euros da OT 4,8% de 15 de junho de 2020 a 106,87% e vendeu 702 milhões

de euros da OT 2,125% de 17 de outubro de 2028 a 105,67%.

PUB

“Mais uma vez os investidores mostram confiança na dívida pública nacional”, afirmou Filipe Silva, diretor de Gestão de Ativos do Banco

Carregosa, num comentário à operação.

“Foram recompradas 702 milhões de euros de obrigações com maturidade de 2020 ao preço 106.87%, o que daria uma taxa implícita de -0.24% e

foram vendidas 702 milhões de euros com maturidade de 2028 ao preço de 105.67% e com uma taxa implícita de 1.49%”, adiantou.

Frisou que, “com esta operação, Portugal tira pressão sobre as amortizações que terá de fazer em 2020 e ao mesmo tempo emite divida de longo

prazo com uma taxa que irá permitir baixar a taxa média do seu custo de endividamento”.

Atualizada às 12H21 para corrigir dia da semana no primeiro parágrafo.
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