
 

  
 
 
 
 
 

EUR 3.000 milhões OT 4,35% 16 Outubro 2017 
 

PRESS RELEASE 
25 de Abril de 2007 

 
 

Características Principais 

Montante:  � 3.000 milhões 

Data de Pricing:  25 de Abril de 2007 

Data de Liquidação:  3 de Maio de 2007 

Data de Maturidade:  16 Outubro de 2017 

Cupão:    4,35%, anual, Act/Act, primeiro cupão curto 

Spread:    +18 pontos base vs BUND 3,75% Jan 2017 

BUND Jan 17:   Preço: 96,57; yield: 4,184% 

Yield de Emissão:  4,364% 

Preço de Emissão: 99,907 

Comissões:   0,15% 

Formato:   Doméstico com opção 144A 

Lead Managers:  BES, HSBC, Lehman Brothers, Morgan Stanley, SG CIB 

 

 

Destaques 

 

Pricing 

• A República Portuguesa realizou hoje a sua primeira emissão sindicada do ano de 

2007. O título emitido constitui o novo benchmark a 10 anos e tem maturidade em 

16 de Outubro de 2017. O objectivo é complementar e consolidar a curva de 

rendimentos de OT’s que oferece instrumentos líquidos para maturidades até aos 30 

anos.  



 

• O livro de ordens abriu no dia 24 de Abril, terça-feira, com uma price guidance inicial 

de BUND + 19 pontos base area (equivalente a mid swaps – 8 pontos base area), e 

ascendeu a um montante superior a EUR 10.000 milhões perto das 12h00 (apenas 

4 horas após a abertura do livro de ordens), momento do respectivo encerramento.  

• O crescimento rápido do livro de ordens, cuja procura ultrapassou a oferta logo após 

duas horas de bookbuilding, traduziu-se numa redução significativa do timing da 

operação, com a data do pricing a ser antecipada de quinta-feira para quarta-feira. 

• A price guidance foi revista para BUND + 18 pontos base (equivalente a mid swaps 

– 9 pontos base) durante a manhã. 

• A emissão foi colocada com um spread de + 18 pontos base sobre BUND 3,75% 

Jan 2017, equivalente a uma yield e preço de emissão de 4,364% e  99,907, 

respectivamente. 

• A procura final, que ultrapassou em 3,5 vezes a oferta, e a rapidez de execução 

demonstraram o dinamismo da procura da dívida portuguesa. 

 

Distribuição 

• Verificou-se uma boa distribuição da emissão pela Europa com os investidores 

internacionais a representar 95% do total alocado, com a França e o Reino Unido 

com posições dominantes. Esta distribuição evidencia o aumento da confiança 

internacional na estabilidade da dívida portuguesa.  

• Aos investidores real-money (v.g. gestores de activos, companhias de seguros,  

fundos de pensões e bancos centrais) foi afecto mais de 50% da emissão, 

observando-se igualmente uma boa participação dos bancos. 

• No livro de ordens participaram mais de 90 contas de investidores. 

 

 Performance e Liquidez 

• A emissão foi colocada num contexto de boa performance no mercado de dívida 

portuguesa com uma tendência de estreitamento de spreads nos últimos meses.  

• A liquidez desta nova emissão benchmark será garantida pelo compromisso da 

República em incrementar o montante da emissão para um mínimo de EUR 5.000 

milhões nos próximos seis meses. 

• Esta emissão enquadra-se na estratégia da República para promover um mercado 

secundário eficiente e líquido canalizando liquidez para os Euro benchmarks.  



 

• A nova OT a 10 anos ficará sujeita a obrigações de cotação na MTS a partir de 

amanhã, dia 26 de Abril.  

 

Enquadramento 

• O bom desempenho do mercado de obrigações português nos meses mais recentes 

foi suportado por um clima económico e político favorável.  

• Prevê-se a continuação da evolução do crescimento do PIB (1.3% em 2006 vs. 

0.5% em 2005). Previsões apontam para 1.8% em 2007 e 2.4% em 2008 (Fonte: 

PEC). 

• A maioria parlamentar do Governo e a ausência de eleições relevantes até 2009, 

favorecem o compromisso da redução do défice e da dívida pública através da 

implementação de medidas estruturais, conforme definido no Programa de 

Estabilidade e Crescimento (PEC) 2006-2010 (que inclui os detalhes do progresso 

realizado em 2006 e as perspectivas em termos de défice orçamental e rácio 

dívida/PIB).  

• O défice de 2006 atingiu 3,9% do PIB face a uma estimativa inicial de 4,6% (e vs. 

6% em 2005). Desta forma o objectivo de um défice orçamental abaixo de 3% em 

2008 parece possível. 

•  Após um aumento significativo nos últimos anos, o rácio dívida/PIB deve atingir um 

máximo em 2007, próximo da média da Zona Euro. Espera-se após este ano uma 

redução rápida, a acompanhar o crescimento do PIB e a consolidação orçamental 

traduzidos em menores necessidades de financiamento. 

•  O actuais níveis de rating foram confirmados pelas agências Moody’s (Aa2 estável), 

em 15 de Fevereiro de 2007, e S&P ( AA estável), em 12 de Julho de 2006. 



 

 

Distribuição Geográfica (alocação lead + co-lead) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuição por Tipo de Investidor (alocação lead + co-lead) 
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