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Terça-feira, 24 de Fevereiro de 2009 

 

 

República Portuguesa 
€4 mil milhões 4.75% OT 14 Junho 2019 
Issue price: 99.966%, Reoffer yield: 4.757% 

 

Press Release 
 

A República Portuguesa (Aa2/A+/AA) lançou hoje a sua primeira emissão sindicada de 
Obrigações do Tesouro (OT) de 2009. Este novo benchmark, de EUR 4 mil milhões, tem 
maturidade em 14 de Junho de 2019, cupão de 4.75% e o preço foi fixado a mid-swaps +135 
pontos base (p.b.), equivalente a Bund 3.75% Janeiro de 2019 + 177.7 p.b.. Os Joint Lead 
Managers foram o Banco Espírito Santo, o Barclays Capital, o BNP Paribas, o Calyon and a 
Société Générale CIB.  

 

Racional/Envolvente de mercado 

• O Programa de Financiamento da República Portuguesa em 2009 antecipava um montante 
entre EUR 11 e 13 mil milhões a ser satisfeito através da emissão de OT. 

• A escolha da primeira emissão recaiu sobre a maturidade dos 10 anos, permitindo 
complementar e consolidar a curva de rendimentos das OT. 

• A opção por esta maturidade na primeira emissão sindicada do ano resultou da percepção de 
uma significativa procura verificada neste segmento durante o mês de Fevereiro. 

 

Execução da transacção 

• O mandato foi anunciado na Terça-feira, dia 12 de Fevereiro. No entanto, perante a forte 
volatilidade observada no mercado de Obrigações Governamentais, devida a receios quanto 
aos efeitos da crise financeira, o IGCP decidiu não prosseguir com a emissão até que o 
mercado estabilizasse. 

• Na Segunda-feira, dia 23 de Fevereiro, os spreads em mercado secundário das Obrigações 
do Tesouro de vários países estreitaram para os níveis próximos dos observados aquando do 
anúncio da transacção, e, em resposta a um ambiente mais positivo no mercado, os Joint 
Lead Managers aconselharam que fosse sondado o interesse por parte dos investidores. 

• A partir de um feedback positivo dos investidores, foi decidido abrir o livro de ordens na 
Terça-feira, dia 24 de Fevereiro, com uma price guidance inicial de mid-swaps +135/+140 
p.b.. 

• A nova emissão atraiu um forte interesse desde o início, com EUR 3 mil milhões de ordens 
recebidas na primeira hora e meia de bookbuilding. 

• Os livros continuaram a crescer durante a manhã e fecharam às 11h30 do mesmo dia, com 
um volume final de aproximadamente EUR 5.7 mil milhões, tendo a maioria das ordens sido 
dadas por investidores real money. 
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• O pricing da emissão realizou-se perto das 14h30 de terça-feira, 24 de Fevereiro, com um 
spread de  135 pb sobre a taxa mid-swap relevante (no limite inferior do price guidance), 
equivalente a  177.7 pb sobre o Bund 3.75% Janeiro 2019; 

• Através de leilões a realizar durante os próximos 12 meses, o IGCP pretende que a dimensão 
desta emissão benchmark atinja 6 mil milhões de Euros, dando assim um forte contributo para 
aumentar a liquidez da curva de OT; 

• Será possível transaccionar a nova OT 2019 no MTS Portugal, EuroMTS, TradeWeb e 
BondVision a partir de 25 de Fevereiro; 

• A resposta positiva dos Investidores a esta transacção, num momento de crescente 
volatilidade e pior desempenho do mercado de divida governamental, mostra a atractividade 
percebida pelo mercado em relação ao emitente República Portuguesa. 

 

Distribuição 

• A procura foi superior ao montante emitido em 1,4 vezes, com mais de 110 investidores a 
participar na emissão; 

• Procura de investidores bastante dispersa pela Europa, tal como aconteceu com outras 
emissões no passado, com significativa participação dos principais centros financeiros tal 
como Reino Unido e Irlanda (26.7%), Franca (18.5%) e Alemanha (16.3%); 

• Esta transacção foi igualmente bem recebida pela comunidade de investidores domésticos 
que tomaram 13,4% da emissão; 

• A distribuição foi bastante diversificada em termos de tipo de Investidores, com uma 
importante participação de Bancos (33.9%) Gestores de Activos (35.2%) e Seguradoras e 
Fundos de Pensões (22.7%). 

 

Distribuição Geográfica 
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REPÚBLICA DE PORTUGAL 4.75% OT 14 DE JUNHO DE 2019 

TERMOS E CONDIÇÕES FINAIS 

 

Emitente: República de Portugal (Aa2/A+/AA) 

Montante Emitido: EUR 4,000,000,000 

Data da Emissão: 24 Fevereiro 2009 

Data do Pricing: 24 Fevereiro 2009 

Data de Liquidação: 3 Março 2009 

Data do Primeiro Cupão: 14 de Junho de 2009, primeiro cupão curto 

Data de Maturidade: 14 de Junho de 2019 

Cupão Annual (Act/Act): 4.75% 

Preço da Emissão: 99.966 

Spread sobre midswaps: 135 p.b. 

Taxa da Emissão: 4.757% 

Obrigação de Referência: 3.75% DBR Jan 4, 2019 

Spread sobre Obrigação de Referência: 177.7 p.b. 

Código ISIN: PTOTEMOE0027 

Common Code: 041403683 

Mercados: MEDIP/MTS Portugal 

Denominações: EUR 0.01 

Lei aplicável: Portuguesa 

Joint Lead Managers: Banco Espirito Santo S.A., Barclays, BNP Paribas, Calyon, 
Société Générale CIB 

 

 


