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Portugal obtém juros negativos recorde em leilão de dívida de curto prazo

Portugal arrecadou esta quarta-feira 1.250 milhões de euros em dívida de curto prazo, num duplo leilão de Bilhetes
do Tesouro que registou juros negativos recorde.

ortugal arrecadou esta quarta-feira 1.250 milhões de euros em dívida de curto prazo, num duplo leilão de Bilhetes do
Tesouro a três e 11 meses que registou juros negativos recorde. Esta foi a primeira ida ao mercado depois de o Governo

ter apresentado no Parlamento o Orçamento do Estado para 2018, documento que foi entregue na sexta-feira passada.

De acordo com o IGCP, 950 milhões de euros foram obtidos com a colocação de títulos com maturidade em setembro de 2018
(11 meses). Neste leilão, o Tesouro pagou um juro de -0,325%, taxa de compara com os -0,291% registados no último leilão
comparável realizado em agosto passado, face a um nível de procura elevado: 1,75 vezes acima da oferta.

Já no leilão a três meses, Portugal obteve do mercado 300 milhões de euros com uma taxa de juro também em novo mínimo
nos -0,389%, face aos -0,337% do anterior leilão. Aqui o interesse do mercado foi ainda mais robusto: procura superou em 4,55
vezes aquilo que o IGCP pretendia ter.

“A dívida da República Portuguesa fez mais um recorde. Já sabíamos que íamos ter taxas mais baixas do que as emissões
comparáveis realizadas em julho, porque as taxas no mercado desceram desde essa altura. A procura foi muito elevada”, refere
Filipe Silva, gestor de ativos do Banco Carregosa.

“A dívida a 11 meses também seguiu a tendência, bene�ciando dos últimos acontecimentos da economia portuguesa e da
melhoria do ciclo económico, incluindo a melhoria no rating. Portugal continua a conseguir emitir dívida, ou seja, a �nanciar-
se, a taxas negativas“, frisa ainda.

Juros são cada vez mais negativos

Fonte: IGCP

Os resultados deste leilão re�etem o ambiente mais favorável que o país tem encontrado ao longo do ano, para o qual têm
contribuído fatores internos — como o bom desempenho da economia, a saída do Procedimento por Dé�ces Excessivos e, mais
recentemente, a saída da dívida portuguesa da categoria “lixo” para a Standard & Poor’s, entre outras razões — mas também
fatores externos — como o programa de compra de dívida do Banco Central Europeu.

É hoje que a dívida dá o trambolhão prometido

 Ler Mais

Mercados

Alberto Teixeira
10:42

58

https://eco.pt/2017/09/15/sp-tira-divida-portuguesa-do-lixo/
https://eco.pt/2017/10/16/e-hoje-que-a-divida-da-o-trambolhao-prometido/
https://eco.pt/topico/mercados/
https://eco.pt/perfil/alberto-teixeira/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Feco.pt%2F2yR2o
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Feco.pt%2F2yR2o&title=Estado+obt%C3%A9m+juro+negativo+recorde+em+leil%C3%A3o+de+curto+prazo&summary=Portugal+arrecadou+esta+quarta-feira+1.250+milh%C3%B5es+de+euros+em+d%C3%ADvida+de+curto+prazo%2C+num+duplo+leil%C3%A3o+de+Bilhetes+do+Tesouro+que+registou+juros+negativos+recorde.&source=https%3A%2F%2Feco.pt%2F2yR2o
whatsapp://send?text=https%3A%2F%2Feco.pt%2F2yR2o
https://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Feco.pt%2F2yR2o&text=Estado+obt%C3%A9m+juro+negativo+recorde+em+leil%C3%A3o+de+curto+prazo&via=ECO_PT
https://eco.pt/


10/18/2017 Portugal obtém juros negativos recorde em leilão de dívida de curto prazo – ECO

https://eco.pt/2017/10/18/portugal-obtem-juros-negativos-recorde-em-leilao-de-divida-de-curto-prazo/ 2/3

PUB

"A dívida da República Portuguesa fez mais um recorde (…) bene�ciando dos últimos acontecimentos da
economia portuguesa e da melhoria do ciclo económico, incluindo a melhoria no rating.”
Filipe Silva
Gestor de ativos do Banco Carregosa

Juros negativos dão borla de 15 milhões aos cofres do Estado
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Pedro Filipe Soares, do BE, diz que apoio ao Governo não está dependente desta demissão, mas sim dos acordos e das políticas. Telmo
Correia diz que ministra não pode ser "bode expiatório."

EM ATUALIZAÇÃO  Capoulas Santos: “Governo enfrentará teste de relegitimação”
Margarida Peixoto, 10:37

21

“Queremos manter papel principal no sucesso de Portugal”
Lusa, 10:25

Continuar a ler...

https://eco.pt/2017/08/18/juros-negativos-dao-borla-de-15-milhoes-aos-cofres-do-estado/
https://eco.pt/2017/10/18/capoulas-santos-o-governo-sera-submetido-a-teste-de-relegitimacao/
https://eco.pt/2017/10/18/capoulas-santos-o-governo-sera-submetido-a-teste-de-relegitimacao/
https://eco.pt/2017/10/18/queremos-continuar-a-ser-atores-principais-na-historia-de-sucesso-de-portugal/
https://eco.pt/2017/10/18/queremos-continuar-a-ser-atores-principais-na-historia-de-sucesso-de-portugal/


10/18/2017 Portugal obtém juros negativos recorde em leilão de dívida de curto prazo – ECO

https://eco.pt/2017/10/18/portugal-obtem-juros-negativos-recorde-em-leilao-de-divida-de-curto-prazo/ 3/3

2

Carlos César recandidata-se à liderança parlamentar do PS
Lusa, 10:10

https://eco.pt/2017/10/18/queremos-continuar-a-ser-atores-principais-na-historia-de-sucesso-de-portugal/
https://eco.pt/2017/10/18/carlos-cesar-anuncia-recandidatura-a-lideranca-parlamentar-do-ps/
https://eco.pt/2017/10/18/carlos-cesar-anuncia-recandidatura-a-lideranca-parlamentar-do-ps/

