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Quarta-feira, 27 de Fevereiro de 2008 

 

 

República de Portugal 
EUR 3 mil milhões 4.45% OT 15 Junho 2018 

Issued price: 99.987%, Reoffer yield: 4.454% 
 

Press Release 
 

A República de Portugal (AA-/Aa2/AA) lançou ontem a sua primeira emissão sindicada de 
Obrigações do Tesouro (OT) de 2008. Este novo benchmark de EUR 3 mil milhões tem 
maturidade a 15 de Junho de 2018, cupão de 4,45% e o preço foi fixado a mid swap -1 ponto 
base (p.b.), equivalente a Bund 4% Janeiro de 2018 + 39.4 p.b.. Os Lead Managers da emissão 
foram o Banco Espírito Santo, o Barclays Capital, o BNP Paribas, o Calyon e a Société Générale 
CIB.  

 

Racional / Envolvente de mercado 

• O IGCP divulgou em Janeiro o Programa de Financiamento da República para 2008, 
anunciando a emissão bruta de OT entre EUR 10 e 12 mil milhões, a qual será satisfeita 
através do lançamento de duas novas séries e da reabertura de OT emitidas em anos 
anteriores. 

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

• A opção por esta maturidade resultou da percepção de uma forte procura verificada neste 
segmento. 

 

Execução da transacção 

• O mandato foi anunciado na Sexta-feira, dia 15 de Fevereiro, com a intenção de emitir nas 
semanas seguintes, sujeito às condições de mercado. 

• O IGCP realizou conference calls com investidores, destinadas a explicar a estratégia de 
financiamento da República e comentar sobre os fundamentos macroeconómicos e a política 
económica portuguesa.  

• O bookbuilding teve início Segunda-feira, dia 25 de Fevereiro, com uma price guidance inicial 
de mid swap -4/-2 p.b., equivalente a Bund 4% Janeiro 2018 + 38/40 p.b.. 

• Não obstante o embaratecimento dos títulos dos soberanos face à curva swap, o livro de 
ordens cresceu de forma dinâmica, revelando a estabilidade da procura dos títulos 
portugueses por parte dos investidores. 

• Face às condições adversas de mercado em resultado da forte volatilidade na curva swap, a 
price guidance foi revista na manhã do dia seguinte para mid swap -2/-1 p.b., por forma a 
reflectir o embaratecimento registado. 

• A revisão da price guidance revelou, por parte do IGCP, flexibilidade e capacidade de 
adaptação às condições de mercado, reforçando a  confiança dos investidores na transacção. 



 

   

Page 2 of 4 

Esta revisão não só permitiu a confirmação das ordens recebidas, como também atrair novos 
investidores.  

• Os livros fecharam às 12 horas de Terça-feira, dia 26 de Fevereiro, revelando uma procura 
total de cerca de EUR 4 mil milhões, tendo a maioria das ordens sido dadas por investidores 
real money.  

• O pricing foi realizado por volta das 15 horas, com um spread de 39,4 p.b. sobre Bund 4% 
Janeiro 2018, equivalente a mid swap -1p.b..   

• A liquidez da curva OT será garantida pelo compromisso da República de incrementar o saldo 
vivo deste novo benchmark para um mínimo de EUR 6 mil milhões, através de leilões de 
reabertura. 

• A nova OT a 10 anos ficará sujeita a obrigações de cotação, a partir de 27 de Fevereiro, nas 
plataformas electrónicas MTS Portugal, EuroMTS, TradeWeb e BondVision. 

 

Impacto no mercado 

• Apesar da crescente volatilidade dos mercados financeiros, a resposta por parte dos 
investidores à nova emissão revela a atractividade dos títulos de dívida portuguesa no 
mercado de obrigações europeu. 

• Esta transacção permitiu consolidar a base de investidores, proporcionando a estes uma 
diversificação do risco de crédito no bucket dos 10 anos. 

• O novo benchmark foi colocado com um spread de + 39,4 p.b. sobre Bund 4% Janeiro 2018, 
de acordo com a price guidance inicial. O spread face ao mid swap foi ajustado de modo a  
reflectir a underperformance das obrigações governamentais face à curva swap. 

 

Distribuição 

• Mais de 90 investidores participaram no livro de ordens final, sendo que mais de 60% da 
alocação foi atribuída a investidores real money. 

• Tal como se tem verificado em anos anteriores, registou-se um maior peso na distribuição a 
investidores europeus. Destaca-se a maior participação neste sindicato, face a anteriores 
emissões nesta maturidade, dos investidores alemães (16%) e do Benelux (14%), bem como 
a alocação aos investidores asiáticos (3%). 

• A distribuição por tipo de investidor foi equilibrada, destacando-se a importante participação 
de gestores de activos (22%) e de fundos de pensões e seguradoras (15%). 

• Cerca de 94% da emissão foi colocada junto de investidores estrangeiros, evidenciando a 
diversificação da base de investidores. 
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REPÚBLICA DE PORTUGAL 4.45% OT 15 DE JUNHO DE 2018 

TERMOS E CONDIÇÕES FINAIS 

 

Emitente: República de Portugal (Aa2/AA-/AA) 

Montante Emitido: EUR 3,000,000,000 

Data de Emissão: 26 de Fevereiro de 2008 

Data de Definição do Preço: 26 de Fevereiro de 2008 

Data de Liquidação: 4 de Março de 2008 

Data do Primeiro Cupão: 15 de Junho de 2008, primeiro cupão curto 

Data de Maturidade: 15 de Junho de 2018 

Obrigação de Referência: 4% DBR Jan 4, 2018 

Bid Yield da Obrigação de Referência: 4.06% 

Spread contra Obrigação de Referência: 39.4 pb 

Yield da Emissão: 4.454% 

Cupão Anual (Act/Act): 4.45% 

Preço da Emissão: 99.987 

Código ISIN: PTOTENOE0018 

Common Code: 034910936 

Mercados: MEDIP/MTS Portugal 

Denominações: EUR 0.01 

Lei aplicável: Portuguesa 

144A Elegível: Sim 

Mandatários: Banco Espirito Santo S.A., Barclays, BNP 
Paribas, Calyon, Société Générale CIB 

 

 


