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Ficha Técnica 

Emitente:   República Portuguesa 

Montante Emitido:  EUR 3 mil milhões 

Data de Emissão:  3 de Junho de 2008 

Data de Liquidação:  10 de Junho de 2008 

Data de Maturidade:  25 de Outubro de 2023 

Cupão:     4,95%, anual, Act/Act (primeiro cupão longo) 

Spread vs. benchmark:  +5bp vs. Mid Swaps, equivalente a +17,3 vs OAT 

4,25% Out 2023 

Mid Swaps/OAT Out 23: 4,930%/4,807% 

Yield de emissão:   4,980% 

Preço de emissão:  99,624 

Formato:    Doméstico , 144A elegível 

Admissão à cotação:  MTS Portugal, Euronext Lisboa 

Denominações:   EUR 0,01 

Lead Managers:  CaixaBI, Citi, HSBC, Lehman Brothers, Morgan 

Stanley 

 



Destaques da transacção 

 

Pricing 

• A República Portuguesa lançou hoje a sua segunda emissão sindicada do ano 

de 2008, uma nova OT benchmark a 15 anos, no montante de 3 mil milhões de 

euros, com maturidade em 25 de Outubro de 2023. Este novo benchmark vem 

complementar e consolidar a curva de Obrigações do Tesouro composta por 

instrumentos líquidos com maturidades até 30 anos. 

• A nova OT a 15 anos reafirma o compromisso de Portugal com a parte longa 

da curva Euro benchmark, originalmente assumido com a emissão da OT 2021 

em 2005, e reforçado em 2006 com a emissão da OT 2037. 

• A presente emissão foi  lançada num contexto favorável de ressurgimento do 

apetite dos investidores por maturidades além dos 10 anos, materializado 

durante as últimas semanas. 

• O livro de ordens abriu na manhã de Segunda-feira, 2 de Junho, com uma 

price guidance inicial de Mid-Swaps +3 a +6 pb (equivalente a OAT 4,25% 

Outubro 2023 +17,5 a 20,5 pb), e pelas 12.30h a procura tinha atingido 3,8 mil 

milhões de euros (apenas 4 horas após a abertura). Os livros continuaram a 

crescer durante a tarde e foram encerrados às 16h, com uma procura global 

superior a 4,4 mil milhões de euros. 

• A price guidance foi revista para Mid Swaps +4 a +5 pb ao final da manhã. 

• O crescimento rápido do livro de ordens levou a uma redução significativa do 

tempo previsto de conclusão da transacção e o pricing foi antecipado para 

Terça-feira de manhã 

• O preço da emissão foi fixado com um spread de +5 pb sobre Mid-Swaps 

(equivalente a +17,3 pb acima da OAT 4,25% Outubro 2023, com uma yield de 

emissão de 4,980% e um preço de emissão de 99,624), no mínimo do 

intervalo da price guidance inicial versus OAT. Este preço tem implícito um 

prémio muito reduzido face ao fair value da curva OT de Mid-Swaps + 3,75 pb, 

determinado a partir do Mid-Swap spread da OT 2018 (-3,25 pb) e a média do 

declive da curva entre os 10 e os 15 anos para os soberanos da zona Euro (+7 

pb) 

 

 



Distribuição 

• A distribuição da transacção centrou-se sobretudo na Europa, com os 

investidores internacionais a representar 89% do total da colocação, sendo de 

destacar as participações da França (26%), a Irlanda (16,5%) e Portugal 

(11%). Esta distribuição reflecte a forte confiança internacional na dívida 

portuguesa. 

• Grande parte da emissão foi colocada junto de investidores designados “real 

money”. Os fundos de pensões e as seguradoras representam em conjunto 

15% da distribuição.  

• É interessante verificar a participação dos Bancos Centrais, com 7% do total, 

indo além do seu típico horizonte de investimento de 10 anos. 

• O livro de ordens atraiu o interesse de mais de 80 investidores. 

 

 

Estatísticas da Distribuição 
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Performance e Liquidez 

• Para além da Itália e da Grécia, Portugal foi até agora o único país da zona 

Euro a emitir em 2008 um benchmark nominal a 15 anos 

• A OT benchmark a 15 anos proporciona uma diversificação de crédito atractiva 

na parte longa da curva Euro 

• A liquidez deste novo benchmark será garantida pelo compromisso da 

República de Portugal de aumentar o outstanding da série para um mínimo de 

5 mil milhões de euros nos próximos 6 meses 

•  Este compromisso enquadra-se na estratégia da República de promover um 

mercado secundário eficiente e líquido, ao reforçar a liquidez dos benchmarks 

• A nova OT a 15 anos estará sujeita a obrigações de cotação na MTS Portugal 

a partir de amanhã, 4 de Junho. Será também admitida como benchmark na 

Tradeweb e na Bondvision 

 

 


