
BCEcomprou
dívida de três
empresas
portuguesas
EmPortugal não é só o
Estado que está a ganhar
com amáquina de imprimir
dinheiro de Mario Draghi
EDP Brisa e REN também
recebem ajuda extra p16 17
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BCEajudaempresasportuguesas
a financiarem senosmercados
Nos seis meses em que comprou
dívida emitida por empresas o BCE
comprou 16 títulos de três empresas
portuguesas que beneficiaram
de uma redução dos juros suportados

SérgioAníbaleLuísaPinto
Nãoé sóo Estado que emPortugal
está a ganhar comamáquina de im
primir dinheirodeMarioDraghi Pa
ra além de dívida pública o Banco
Central Europeu BCE tem vindo
durante os últimos seis meses a ad
quirir títulos dedívida emitidospelas
empresas da zona euro incluindo
três portuguesas o que tem consti
tuído uma ajuda adicional sentida
de forma directa e indirecta para
o reforço da capacidade de acesso
ao financiamentonosmercadospor
parte das empresas demaior dimen
são emPortugal
São 16 os títulos de dívida nove

emitidos pela EDP quatropelaBrisa
e três pela REN as obrigações de
empresas portuguesas actualmente
detidas peloBCEcomopartedo seu
programa de compras de activos O
resultado assumem as empresas e
assinalam os analistas do mercado
temsidoum contributo adicional pa
ra a melhoria das condições que as
empresasportuguesas comcapacida
de para acederemaosmercados en
contramquando procuram obterfi
nanciamento juntodos investidores

O início da compra de dívida em
presarial pelo BCE aconteceu em
Junho de 2016 e de acordo com o
bancolideradoporMarioDraghi até
26 de Dezembro o valor dos títulos
adquiridos através de cincobancos
centrais nacionais dazona euro as
cendeua51 216milhões de euros Es
temontante é relativamentepeque
no apenas 4 1 quandocomparado
comacomprade dívida públicaque
já foi efectuada pelo BCE
Para além desta informação so

bre o montante global de compras
efectuadas os dadospublicadospelo
BCE relativamente ao seuprograma
de aquisição de dívida empresarial
foram reduzidos aomínimo A en
tidade liderada por Mario Draghi
limita se a publicar através dos seis
bancos centrais nacionais que efec

tuamas compras os códigosde cada
um dos títulos adquiridos
Não é dada qualquer informação

sobre omontante de cada títuloque
passoua estar nasmãosdoBCE nem
aquepreço cadaumadas obrigações
foi compradanomercado Também
não é fornecido sequer o valor das
compras realizadas emcadaumdos
países da zonaeuro
Resta então extrair omáximo de

informação possível dos códigos
divulgados Em relação a Portugal
fica se a saber que éo bancocentral
belgaque está encarregado de efec
tuar todas as aquisições de títulos de
dívida emitidosporempresas nacio
nais e que este conta neste momen
to no seu balanço com 16 séries de
obrigações diferentes Nove títulos
emitidos pelaEDP quatro pelaBrisa
e três pela REN
Desdeo início que se sabia que es

taseramastrêsúnicasempresas por
tuguesasque cumpriam os critérios
de elegibilidade do BCEpara a com
pradosseus títulos dedívida nomea
damenteter pelomenosumaagência
de rating entrea S P Fitch Moody s
e DBRS a atribuir umaclassificação
acimade lixo e o título ter umama
turidadeentre seismeses e 30anos

Benefíciosparaas empresas
O facto de poderem contar com o
BCE entre os investidores interessa
dosnos seus títulos representauma
vantagempara as trêsempresaspor
tuguesasque têmvindoa fazerparte
deste programa Se o BCE compra a
suadívida o equilíbrio entre a ofer
ta e a procura apontaparaumvalor
mais altodaobrigação o que signifi
cauma taxade juromais baixa que
se pode fazer sentir mesmo no mo
mento da emissão
Os dados disponíveis este ano

apontam neste sentido Olhando
paraa evolução do valor das obriga
ções das três empresasnomercado
secundário nota se queno início do
ano quando se tornouevidenteque
o BCE iria começar a comprar tam
bém dívida de empresas registou

se uma valorização acentuada dos
títulos Nos meses seguintes e até
agora tem se registadonogeral uma
correcção progressiva mas apenas
parcial dessa subida
Nas emissões realizadaspelas em

presasnota se tambémumamelho
ria dascondições obtidas Umexem
plo é o facto de a EDP ter efectuado
emMarço uma emissão de 600 mi
lhões de euros a 7 anos a uma taxa
de 2 375 e depois emAgosto já
depois de o BCE iniciar as suas com
pras realizouumaemissão também
a sete anos a uma taxa de 1 125
Osresponsáveis das trêsempresas

sãoosprimeiros adar contada exis
tência debenefícios Do ladodaEDP
assinala se precisamente a redução
de spreaddasemissõesdeobrigações
colocadas emmercado antes e de
pois do anúncio do lançamento do
programa de compras pelo BCE
Fonteoficial daempresado sector

eléctrico faz no entanto questão de
salientar que a acção do BCE teve
impacto positivo no mercado em
geral aumentando a confiança dos
investidores eque a EDP tal como
outros emitentes portugueses com
rating investment grade foi também
beneficiada Nestemomento omer
cado obrigacionista representa 70
do total da dívida da EDP
Do ladodaBrisa que temnomer

cado obrigacionista 72 da dívida
bruta os responsáveis da empresa
assinalam que aquilo que o BCE fez
foi favorável para os spreads É
possível afirmarque o programa de
comprasdo BCE temefectivamente
sido um dos factores que contribu
íram para o bom desempenho dos
spreads da BCR no mercado secun
dário não sendo no entanto possí
vel quantificar esseefeito afirma ao
PÚBLICO fonte oficial da Brisa
Na REN assinala se o facto de a
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empresa ser a única portuguesa
com rating de investment grade no
conjunto das trêsmaiores agências
de notaçãomundiais o que garan
te afirma o CFO da REN Gonçalo
Morais Soares o acessoaomercado
obrigacionista independentemente
dapolíticade recompradoBCE De
qualquer forma o mesmo respon

sável afirma que o impacto do pro
gramadoBCE sente sedo lado dos
custos das operações que desceram
desde o anúncio desta política
O efeito positivo das políticas

do BCE não se limita contudo às
empresas directamente afectadas
Felipe Silva analista do Banco Car
regosaparaomercado obrigacionis
ta observa na actual conjuntura os
efeitos globais de descida das taxas
do totaldapolítica expansionista do
banco central que levam os inves
tidores a apostar progressivamente
em segmentos que antes estavam
esquecidos É por isso explica que
se assiste a uma descida das taxas
a que as empresas se conseguem
financiar
O analista destaca ainda o facto

de se estar a assistir em Portugal a
um recurso cada vezmaior das em
presas ao papel comercial um ins
trumento de dívida de curto prazo
Isto aconteceporque as emissõesde
obrigações comprazosmais alarga
dos registam por força das compras
do BCE níveis de liquidezmuito re
duzidos É esta faltade liquidezque
tambémexplicaque numa fase em
que se assiste a um aumento das
taxas da dívida soberana portugue
sa esse resultado não se reflicta na
dívida empresarial Eventualmente
irá fazer se sentir masdemoramais
tempo diz Felipe Silva
No fim das contas sobra ummo

tivo para incerteza o que irá acon
tecer à capacidade de as empresas
portuguesas se financiarem no ex
terior quando o BCE retirar as suas
políticas de estímulo A resposta
irá certamente depender da forma
comoaté lá a economia portuguesa
conseguir sustentar uma retomada
actividade

Portugal é omais prejudicado pelas limitações
às compras doBanco Central Europeu

SérgioAníbal
Portugal foi em 2016 o país da zo
na euromais afectado pelos limites
auto impostos pelo BCEnoseu pro
gramade compradedívida pública
registando durante o ano passado
um nível de obrigações adquiridas
que fica consideravelmente abaixo
dapercentagemdecapital queopa
ís detém na autoridade monetária
europeia
Osdados publicados pelo BCE re

lativamente ao programadecompra
de títulosdedívida pública comque
tenta estimular a actividade econó
mica na zona euro revela que as
aquisições efectuadas se estão a
concentrar maisnos países demaior
dimensão do que aquilo que seria
expectável face à forma como o ca
pital do BCE está distribuído
Em princípio o BCE tem de fazer

as suas compras de dívida de acor
do com a participação que cada
um dos países tem no seu capital
No entanto para além disso está
prevista a aplicação de outras re
gras queconduzem adistorções na
aplicação desse primeiro princípio
base Em particular o BCE impõe
a si próprio um limite de 33 para
a percentagemde dívida que pode
deter de umpaís e de cada umadas
séries de obrigações emitidas Isso
faz com que em alguns países o
BCE fique limitado nas compras
que pode efectuar E é esse o caso
de Portugal
Entre os 18 países da zona eu

ro elegíveis para este programa
a Grécia está de fora por não ter
um único rating acima de lixo
Portugal tem uma percentagem de
2 6 do capital do BCE No entan
to em 2016 as compras de dívida
pública portuguesa realizadaspelo
BCE corresponderam a apenas 2
do total
Esta diferençade 0 6 pontos per

centuais é a par da Eslováquia a
mais negativa entre todos os países
da zona euro A explicação para
este tratamento está no facto de o
BCE estar no caso de Portugal a
aproximar se do limite de 33 na
generalidade das séries de obriga
ções emitidas pelo país e por isso
se ver forçado a limitar desde já as
suas compras com o objectivo de
se manter activo no mercado até
aoprazo final de Setembro de 2017
que foi fixado recentemente
Também prejudicadas estão vá

rias pequenas economias da zona
euro que pelo facto de a sua dívida
pública ter um peso muito reduzi
do na economia impedem o BCE
deefectuar umvolume de compras
significativo como no caso da Es
tónia Para compensar asmaiores
economiasda zona euro ficambene
ficiadas O BCE realiza 27 das suas
compras de dívidapública àAlema
nha umvalor acima do peso no ca
pital de 26 3 Para Portugal estes
constrangimentos nas compras do
BCE ganham especial importância
pelo facto de o país ser umdos que
mais pressionados estãonosmerca
dos internacionais
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