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EUR 3.000 mio OT 4,2% 15 Outubro 2016 
 

PRESS RELEASE 

12 DE JULHO DE 2006 

 

Características Principais 
Montante:  � 3.000 milhões 
Data de Pricing: 12 de Julho de 2006 
Data de Liquidação: 17 de Julho de 2006 
Data de Maturidade: 15 de Outubro de 2016  
Cupão:   4,20%, anual, Act/Act, primeiro cupão longo 
Spread:  +16,5 pontos base sobre o BUND 4% 4 Julho 2016  
Yield de Emissão: 4,242% 
Preço de Emissão: 99,631 
Comissões:  0,15%  
Lead Managers: CGD, Citigroup, GS International, Morgan Stanley, SG CIB 

 

 

Destaques 

• No início do ano, o IGCP anunciou que planeava emitir, através de sindicato 

bancário, duas novas OTs com o estatuto de benchmark.  Esta nova emissão 

constitui a segunda emissão sindicada de 2006, depois da OT a 30 anos emitida em 

Março passado. 

• Tendo já uma curva de rendimentos líquida com OT benchmarks em todas as 

maturidades standard até aos 30 anos, a nova OT a 10 anos constitui uma nova 

etapa no desenvolvimento do mercado de dívida pública portuguesa e no 

alargamento da sua base de investidores. 
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• A emissão desta nova OT benchmark a 10 anos teve lugar num contexto de procura 

muito forte por parte de uma ampla base de investidores com apetência por risco 

soberano de qualidade. 

• Num período em que se registou um nível significativo de oferta concorrente, em 

particular, as novas emissões do Tesouro holandês (�5.000 mio, 10 anos)- e do 

CADES (�3.500 mio, 15 anos), o livro de ordens registou um crescimento rápido e 

consistente logo desde a sua abertura, atingindo � 4.000 mio no final do primeiro 

dia e ultrapassando � 6.000 mio (incluindo as ordens dos co-leads) no dia seguinte 

aquando do seu encerramento. 

• O nível indicativo de spread anunciado na segunda-feira foi de +16 a +18 pontos 

base sobre o BUND 4% 4 Julho 2016 tendo o mesmo sido reajustado para +16 a 

+17 pontos base após o primeiro dia de recolha de ordens (bookbuilding)., Face à 

existência deuma reduzida sensibilidade ao preço no livro de ordens, a emissão foi 

colocada com um spread de + 16.5 pontos base sobre o BUND 4% 4 Julho 2016, 

no limiar inferior do intervalo indicativo inicial. O IGCP optou por não emitir no 

spread mais estreito por forma a potenciar uma boa performance da emissão em 

mercado secundário. 

• A nova OT 2016 está imediatamente disponível para ser negociada no MEDIP/MTS 

Portugal, EuroMTS, TradeWeb e BondVision. 

• O IGCP pretende que esta nova OT venha a atingir um saldo vivo final não inferior a 

� 5.000 mio, o que assegura a liquidez da emissão, embora não venham a ocorrer  

leilões da mesma antes de Setembro.  

• O livro de ordens ascendeu a mais de � 6.000 mio, para um montante a colocar de 

� 3.000 mio, traduzindo a participação de mais de 100 investidores dos quais uma 

percentagem significativa respeitou a investidores real-money (v.g. gestoras de 

activos, bancos centrais, companhias de seguros e fundos de pensões) e 30% 

correspondeu a novos investidores em dívida pública portuguesa.   

• Verificou-se uma boa distribuição da emissão. Cerca de 90% foi colocada fora do 

mercado doméstico, revelando uma base de investidores ampla e diversificada. A 

procura mais significativa foi proveniente de investidores de França (22%) e do 

Reino Unido (37%).  
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Distribuição geográfica 

 

Outros
3%

França
22%

Benelux
8%
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4%
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10%
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Distribuição por tipo de investidor 

 

Bancos
47%

Fundos de Pensões e 
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Hedge Funds
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