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Portugal volta a pagar menos para se financiar a longo prazo

(https://www.dinheirovivo.pt/autor/ana-margarida-pinheiro/) Ana Margarida Pinheiro (https://www.dinheirovivo.pt/autor/ana-margarida-pinheiro/)
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Portugal foi ao mercado levantar 1250 milhões de euros em emissão a cinco e dez anos. Juro fixou-se em 0,916% e

2,327%

Cristina Casalinho, presidente do IGCP. Fotografia: Diana Quintela / Global Imagens
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Portugal voltou, esta quarta-feira, ao mercado para emitir dívida de longo prazo e conseguiu financiar-se a juros mais baixos. É

uma “excelente notícia” para o País que está já a beneficiar da melhoria do rating atribuído pela S&P, detalham os analistas.

Na emissão de obrigações a dez anos, os investidores cobraram ao Tesouro Português um juro de 2,327%, que compara com a

emissão de 13 de setembro onde a taxa tinha sido de 2,785%. Nesta emissão foram emitidos 750 milhões de euros, com uma

procura que praticamente duplicou a oferta (1,96%).

PUB

Por sua vez, na emissão a cinco anos, Portugal emitiu 500 milhões de euros com, mais uma vez uma procura quase duas vezes

superior à oferta. A taxa de juro fixou-se em 0,916%, aquém dos 1,198% da emissão de junho.

“É uma excelente notícia para Portugal estar a emitir dívida longa abaixo do custo médio da dívida portuguesa”, assume Filipe

Silva, diretor da Gestão de Ativos do Banco Carregosa. “Isso é que faz, verdadeiramente a diferença nos custos da dívida e que

permite reduzir esses encargos, criando uma folga maior. As taxas baixaram nas emissões nos dois prazos – 5 e 10 anos – face

aos leilões anteriores mas, acima de tudo, são as taxas mais baixas desde final de 2015”, detalhou, lembrando que Portugal já

está a ser beneficiado e a “colher os frutos da subida do rating e da perspetiva positiva dada pela S&P”.

Steven Santos, gestor do BiG, lembra por sua vez que “um eventual impacto negativo da turbulência política em torno da

Catalunha não se está a sentir na dívida pública portuguesa nem na restante periferia”, destacando que “a operação portuguesa

encontrou ampla procura, apesar de ser um dia movimentado no mercado de dívida primário”.

“Os investidores demonstraram procura no duplo leilão, com os juros exigidos a baixar em linha com o desempenho da dívida

pública no mercado secundário. Factores positivos da situação creditícia de Portugal, como a economia diversificada e a

elevada credibilidade institucional, a par da aceleração das exportações e da melhoria da confiança do consumidor, incentivam

os investidores a olhar com renovado interesse em Portugal”, sublinha ainda o analista.
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Rentabilidades a 26 de Setembro de 2017.  
As rendibilidades divulgadas representam dados passados e não 
constituem uma garantia de rendibilidade futura. O valor das unidades 
de participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco 
que varia entre 1 (risco mínimo) e 7 (risco máximo). Os fundos da gama 
Optimize Investimento são fundos de investimento mobiliário, cujos 
prospecto completo e IFI se encontram disponíveis nas entidades 
comercializadoras. 
As taxas de rendibilidade mencionadas são líquidas de comissão de 
gestão e de depósito, de custos de auditoria e de taxa de supervisão. 
As medidas de rendibilidade anualizadas divulgadas, calculadas tendo 
por base um prazo superior a um ano, só seriam obtidas se o 
investimento fosse efectuado durante a totalidade do período de 
referência. 
Bónus excecional para as subscrições apresentadas até 31 de Outubro 
de 2017, até ao valor máximo de 250,00€, creditado em unidades de 
participação na sua conta Optimize Fundos Investimento. A Optimize 
Investment Partners reserva-se ao direito de pedir reembolso desses 
prémios caso seja realizado o reembolso dos valores na conta num 
prazo inferior a 6 meses após a data efetiva da subscrição. Não 
acumulável com outras ofertas
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