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Quarta-Feira 16 de Fevereiro de 2005 

 

 

República Portuguesa 
€3.000 mio 3.85% OT 15 Abril 2021 

Preço de Emissão: 99.847%, Reoffer yield: 3.862% 
 

Press Release 
 

A República Portuguesa (AA/Aa2/AA), efectuou hoje a primeira emissão sindicada de 2005. A 
nova emissão no montante de EUR 3.000 milhões vencer-se-á no dia 15 de Abril de 2021, paga 
um cupão anual de 3,85% e foi emitida com um spread de +12,5 bps sobre a OAT 4,25% 25 de 
Abril 2019 (equivalente a um mid swap spread de – 2,5 bps ). Os Joint leads managers foram o 
Banco Espírito Santo, BNP Paribas, Calyon, Deutsche Bank e Morgan Stanley.  
 
Informação relevante 
• Em Janeiro de 2005, o IGCP anunciou que planeava emitir, através de sindicato bancário, 

duas novas OT’s com estatuto de benchmark. 

• Perante a forte procura observada na parte longa da curva europeia, Portugal decidiu 
corresponder aos interesses dos investidores alongando a curva de rentabilidade, emitindo 
a primeira OT a 15 anos desde a introdução do Euro. 

• Tendo uma curva de rentabilidade líquida em todos os prazos, desde 2005 até 2014, esta 
nova emissão marca uma nova etapa e constitui o prazo mais longo de OT’s. 

 
Método de Execução 
• Na passada quinta-feira, dia 10 de Fevereiro de 2005, o IGCP anunciou a intenção de 

mandatar uma nova emissão de € 3.000 milhões a 15 anos. 

• A abertura dos livros teve início na segunda-feira seguinte com uma primeira indicação de 
preço equivalente a mid swap [–1 ; –3] bps e OAT 4.25% Abril 2019 [12 ; 14] bps. 

• A indicação do preço inicial, de acordo com os níveis de mercado secundário (OT 4.375% 
Junho 2014 que estava a ser cotada a Asset Swap –3.6 bps no momento), reflectiu a forte 
performance das OT’s face aos mercados “core”, verificado no último ano.  

• A forte procura inicial, reflectiu-se nos quase € 5 mil milhões atingidos no final do 1º dia, 
motivando uma alteração na estratégia de indicação de preço para mid swap [–2 ; –3] e 
OAT 4.25% Abril 2019 [12 ; 13] bps. 

• Com um total de ordens de € 6 mil milhões (incluindo as ordens dos Co-leads), o livro 
encerrou terça-feira à tarde, 15h00 (GMT), 

• O preço da emissão foi determinado quarta-feira a OAT 4.25% Abril 2019 +12.5 bps. O 
IGCP optou por não emitir no spread mais estreito do intervalo, de forma a potenciar uma 
boa performance da emissão em mercado secundário. 

• O IGCP pretende que esta emissão atinja os € 6 mil milhões (benchmark). 

• A nova OT 2021 estará imediatamente disponível para transaccionar no MTS Portugal, 
EuroMTS, TradeWeb e Bond Vision. 
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Impactos no Mercado 
• A forte resposta obtida por parte dos investidores demonstra a grande aptência por 

maturidades mais longas na curva de rendimentos da zona euro. 

• Esta nova emissão permite aos investidores obter “duration” e “yield pick-up” em relação aos 
15 anos OAT.  

• Esta transacção permitiu uma maior diversificação na base tradicional de investidores da 
dívida pública portuguesa, atraíndo nomeadamente seguradoras e fundos de pensões 
internacionais. 

• Juntamente com França, Áustria e Itália, Portugal é um dos poucos emitentes de dívida 
pública na Zona euro com uma emissão a 15 anos. 

• A nova emissão proporciona uma boa diversificação de crédito na parte longa da curva de 
rendimentos da zona euro. 

• A maturidade 2021 (16 anos) permitirá a esta emissão obter o status de “benchmark” a 15 
anos durante um período de tempo mais longo.  

 

Distribuição Geográfica e por Tipo de Investidor 
• Com um livro que ultrapassou o dobro do montante a emitir, participaram mais de 122 

investidores nesta transacção, das quais 28% corresponderam a novos investidores em 
dívida pública portuguesa. 

• Verificou-se forte procura por parte do Reino Unido (28%), Alemanha (20%), França (15%), 
Portugal (10%) e Estados Unidos (8%). 

• 90% da emissão foi colocada fora do mercado doméstico demonstrando uma diversificada 
base de investidores. 
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