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Portugal emite quatro mil milhões com taxa inferior a 2%
Portugal realizou uma emissão de obrigações do tesouro a 10 anos, no valor de quatro milhões de euros e

uma taxa de 1,95%. A procura foi de quase cinco vezes a oferta. Desta forma, o país mantém a tendência de

redução do custo médio do seu endividamento.

“Portugal emitiu uma nova obrigação a 10 anos, que passará a ser o seu novo benchmarck. A emissão saiu

em linha com o mercado secundário. Não tendo emissões comparáveis, temos por aproximação a dívida para

2028 que estava com uma taxa de 1,81% e a de 2030 que estava nos 2,04%. 

A atual emissão acabou por ter bastante procura e sai com uma taxa abaixo dos 2%, nos 1,95%,

correspondendo a um spread de 112 pontos acima dos mid swap”, de acordo com Filipe Silva do Banco

Carregosa.

Susana Almeida, 10/01/2019
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