


AVISO

A presente apresentação tem intuitosA presente apresentação tem intuitos
não se devendo, em caso algum,
recomendação de investimento.

Os investidores devem informar
características dos instrumentos
qualquer decisão de investimento
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O investimento em obrigações comporta
limite, à perda da totalidade do capital

AVISO

intuitos meramente informativos,

OBRIGAÇÕES

intuitos meramente informativos,
algum, considerar como uma

informar-se acerca dos riscos e
instrumentos financeiros antes de tomar
investimento.
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comporta riscos e pode levar, no
capital investido.



OS PRINCIPAIS PRODUTOS DE INVESTIMENTO
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Desvio-padrão (risco)
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OS PRINCIPAIS PRODUTOS DE INVESTIMENTO
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Obrigações

Ações
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padrão (risco)
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O mercado de Obrigações

“Gentlemen 

prefer bonds”
Andrew Mellon
Banqueiro & Filantropo (1855 - 1937)
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Mas, nos últimos anos, o Mundo mudou!
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O mercado de Obrigações

Mas, nos últimos anos, o Mundo mudou!
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O que é uma Obrigação?

São títulos representativos de dívidaSão títulos representativos de dívida
empresa).

As obrigações são títulos negociáveis
direitos de crédito iguais para o mesmo
São instrumentos de financiamento
para o funcionamento das economias

O titular de obrigações clássicas tem
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O titular de obrigações clássicas tem
emitente, o pagamento de juros periódicos
na maturidade (situações que ocorrem
crédito do Emitente).

As empresas emitem obrigações para

dívida de um Emitente (estado ou

DEFINIÇÃO

dívida de um Emitente (estado ou

negociáveis que dão, para a mesma emissão,
mesmo valor nominal.

financiamento dos Estados e das empresas vitais
economias de mercado.

tem o direito a receber, por parte do
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tem o direito a receber, por parte do
periódicos e o reembolso do capital

ocorrem na ausência de um evento de

para financiar a sua atividade.



Valor nominal (VN)
Capital em dívida titulado pela obrigação (ex.: 1000 EUR). 
Representa o valor facial do título e é utilizado para o cálculo dos juros 
e reembolso do capital na maturidade.

Periodicidade do cupão
Trimestral, semestral, anual.

Maturidade
Data de vencimento em que ocorre o reembolso, caso não exista um 
evento de crédito.
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Juro Corrido
Quando se compra ou vende uma obrigação, existe a figura do Juro 
Corrido. Através desta característica, o investidor pode vender a 
obrigação a qualquer momento (risco preço), recebendo os juros 
corridos entre a data do último pagamento e a data de liquidação da 
operação.

Capital em dívida titulado pela obrigação (ex.: 1000 EUR). 
Representa o valor facial do título e é utilizado para o cálculo dos juros 
e reembolso do capital na maturidade.

DEFINIÇÃO

Data de vencimento em que ocorre o reembolso, caso não exista um 
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Quando se compra ou vende uma obrigação, existe a figura do Juro 
Corrido. Através desta característica, o investidor pode vender a 
obrigação a qualquer momento (risco preço), recebendo os juros 
corridos entre a data do último pagamento e a data de liquidação da 



Taxa de Cupão
Taxa nominal anual a que a obrigação paga juros. A taxa é sempre 
anual, mesmo que a periodicidade seja diferente. A taxa de cupão pode 
ser variável ou fixa. A taxa de cupão é diferente da Yield to maturity da ser variável ou fixa. A taxa de cupão é diferente da Yield to maturity da 
obrigação no mercado secundário (a relação do preço e a YTM).

Preço da Obrigação em mercado
As obrigações são transacionadas em % do valor nominal.

O preço varia de acordo com as expectativas de pagamentos futuros, 
atualizados (atualização dos cash-flows tendo por base a taxa de juro 
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atualizados (atualização dos cash-flows tendo por base a taxa de juro 
que o investidor é “recompensado” por assumir o risco da dívida)  

Taxa nominal anual a que a obrigação paga juros. A taxa é sempre 
anual, mesmo que a periodicidade seja diferente. A taxa de cupão pode 
ser variável ou fixa. A taxa de cupão é diferente da Yield to maturity da 

DEFINIÇÃO

ser variável ou fixa. A taxa de cupão é diferente da Yield to maturity da 
obrigação no mercado secundário (a relação do preço e a YTM).

Preço da Obrigação em mercado
As obrigações são transacionadas em % do valor nominal.

O preço varia de acordo com as expectativas de pagamentos futuros, 
flows tendo por base a taxa de juro 

9

flows tendo por base a taxa de juro 
que o investidor é “recompensado” por assumir o risco da dívida)  



Yield to Maturity (YTM)
Medida de rendibilidade anualizada bruta dos fluxos financeiros associados 
A uma obrigação, tendo por referência o preço que aquisição e o reembolso na 
maturidade.maturidade.
Assim, a YTM difere da taxa de cupão, porque considera o preço da transacção 
e a maturidade.

Yield to maturity

A relação inversa entre YTM e o Preço das Obrigações
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Yield to maturity

Medida de rendibilidade anualizada bruta dos fluxos financeiros associados 
A uma obrigação, tendo por referência o preço que aquisição e o reembolso na 

DEFINIÇÃO

Assim, a YTM difere da taxa de cupão, porque considera o preço da transacção 

Preço da Obrigação

A relação inversa entre YTM e o Preço das Obrigações
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Preço da Obrigação



Emitente Obrigações Taxa

REPUBLICA 
PORTUGUESA PGB 4.20% Out 2016 4,20%PORTUGUESA

PORTUGAL
TELECOM INT 

FINANCE
PORTEL 5,875% Mai 2018 5,875%

EDP FINANCE 
BV ELEPOR 4,125% Jun 2020 4,125%
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BUNDRESP 
DEUTSCHLAND DBR 2,00% Agt 2023 2,00%

Importante: Não considera custos de negociação, custódia, reembolso e fiscalidade.
Valores indicativos relativos à negociação em secundário a 19 de Setembro de 2013. 

Taxa Cupão Preço (offer)
Yield to 
Maturity
(offer)

Rating S&P

4,20% 95,17% 5,97% BB
(WATCH -)

CASOS PRÁTICOS

5,97%
(WATCH -)

5,875% 104,66% 4,71% BB+

4,125% 100,59% 4,02% BB
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2,00% 100,78% 1,91% AAA

Não considera custos de negociação, custódia, reembolso e fiscalidade.
Valores indicativos relativos à negociação em secundário a 19 de Setembro de 2013. 



Para lá da classificação das Obrigações por tipo de Emitente, tipo de taxa de juro, é importante 
considerar a destrinça das Obrigações em função da hierarquia em caso de reclamação de 
créditos:

Em caso de liquidação da empresa, as Em caso de liquidação da empresa, as 
surgem na parte superior na hierarquia
de créditos de Obrigacionistas por parte do emitente. 
Dada esta característica, as obrigações sénior 
comportam um menor prémio de risco.

Obrigações
Senior

Os cupões e reembolsos 

restantes créditos do emitente
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restantes créditos do emitente
liquidação, o que significa que os detentores de 
obrigações subordinadas não apresentam prioridade no 
reembolso em relação aos obrigacionistas senior. Revelam 
um maior prémio de risco. As mais comuns são as 
emissões Lower Tier 2 do sector financeiro (sendo 
diferentes de Tier1)

Obrigações
Subordinadas

Para lá da classificação das Obrigações por tipo de Emitente, tipo de taxa de juro, é importante 
considerar a destrinça das Obrigações em função da hierarquia em caso de reclamação de 

Em caso de liquidação da empresa, as obrigações senior 

DEFINIÇÃO

Em caso de liquidação da empresa, as obrigações senior 
na parte superior na hierarquia de reclamação 

de créditos de Obrigacionistas por parte do emitente. 
Dada esta característica, as obrigações sénior 
comportam um menor prémio de risco.

Os cupões e reembolsos são subordinados aos 
restantes créditos do emitente, no caso de 
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restantes créditos do emitente, no caso de 
liquidação, o que significa que os detentores de 
obrigações subordinadas não apresentam prioridade no 
reembolso em relação aos obrigacionistas senior. Revelam 
um maior prémio de risco. As mais comuns são as 
emissões Lower Tier 2 do sector financeiro (sendo 
diferentes de Tier1)



Cada obrigação tem as suas características, sendo importante que o investidor considerar os 
seguintes elementos:

• Emitente (risco de crédito)

• Tipo de Obrigação (garantias e grau de hierarquia)

• Maturidade (prazo para o reembolso)

• Taxa de Cupão (taxa de juro)

• Periodicidade de Pagamento 
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“Não há obrigações iguais”

Cada obrigação tem as suas características, sendo importante que o investidor considerar os 

DEFINIÇÃO

(garantias e grau de hierarquia)

(prazo para o reembolso)

Periodicidade de Pagamento (frequência de pagamentos)
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“Não há obrigações iguais”



OBRIGAÇÕES

INVESTMENT GRADE

SOBERANOS / SUPRANATIONAL

AAA  AA+  AA  AA- A+ A  A- BBB+  BBB  BBB

R
a
ti

n
g 

S&
P
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SOBERANOS / SUPRANATIONAL

EMPRESAS

1 Na escala de Rating da Agência S&P, continua de CCC+ para CCC, CCC

OBRIGAÇÕES

ESCALA DE RISCO

INVESTMENT GRADE HIGH-YIELD

BBB+  BBB  BBB- BB+ BB BB- B+ B B- CCC+1

SOBERANOS
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Na escala de Rating da Agência S&P, continua de CCC+ para CCC, CCC-, CC, C e D (defaulted)  

SOBERANOS

EMPRESAS



O segmento de Obrigações

Oferecem taxas de juro mais altas para
risco (a sua maior probabilidade de nãorisco (a sua maior probabilidade de não
compromissos de pagamento de juros

Por regra, emitentes com obrigações

1. Divida Pública de países com
2. Empresas historial recente;
3. Empresas em sectores económicos
4. Pequenas empresas envolvidas
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4. Pequenas empresas envolvidas
ou reestruturação;

5. Os “Fallen Angels” que são
superiores mas que foram “despromovidas”

High-yield

para compensar o seu maior
não cumprirem o seusnão cumprirem o seus

juros e capital).

obrigações “high-yield” incluem:

dificuldades de financiamento

económicos em dificuldades;
envolvidas em processos de fusão, aquisição
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envolvidas em processos de fusão, aquisição

são empresas que já tiveram ratings
“despromovidas”;



AS PRINCIPAIS COMPONENTES NO PREÇO

PRINCIPAIS COMPONENTE NA FORMULAÇÃO DO PREÇO DAS OBRIGAÇÕES 
CLÁSSICAS

Como é formado o preço de uma

RISCO DE
TAXA DE JURO

1. Risco de reinvestimento dos cupões
2. Risco de preço (taxas de juro mercado) 
3. Inflação

R
IS

C
O

Ex
e
m

p
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s*
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A aumento dos risco acima indicados, têm um impacto negativo no preço da obrigações, provocando a desvalorização 
das mesmas (aumento da taxas de juro associadas à obrigações)

3. Inflação
4. Procura de mercado (compra/venda)

Ex
e
m

p
lo

s*

(*) No presente quadro são apresentados alguns risco, podendo ocorrer outros risco de outra natureza que possam afectar a per
risco dos investidores

AS PRINCIPAIS COMPONENTES NO PREÇO

PRINCIPAIS COMPONENTE NA FORMULAÇÃO DO PREÇO DAS OBRIGAÇÕES 
CLÁSSICAS

uma Obrigação?

RISCO DE 
CRÉDITO EMITENTE

1. Enquadramento macro-económico
2. Nível de endividamento do emitente
3. Classificação de Risco (Rating)

Risco de preço (taxas de juro mercado) 
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3. Classificação de Risco (Rating)
4. Cenário de Fusões/Aquisições
5. Alteração da politica de dividendos

A aumento dos risco acima indicados, têm um impacto negativo no preço da obrigações, provocando a desvalorização 
das mesmas (aumento da taxas de juro associadas à obrigações)

(*) No presente quadro são apresentados alguns risco, podendo ocorrer outros risco de outra natureza que possam afectar a percepção de 
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Evolução da taxa de juro implicita na Dívida Pública (ALEMANHA))
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-1
24-Ago-07 24-Fev-08 24-Ago-08 24-Fev-09 24-Ago-09 24-Fev-10 24-Ago

GER 2 Anos GER 5 Anos

Evolução da taxa de juro implicita na Dívida Pública (ALEMANHA))

CASOS PRÁTICOS
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Ago-10 24-Fev-11 24-Ago-11 24-Fev-12 24-Ago-12 24-Fev-13 24-Ago-13

GER 5 Anos GER 10 Anos
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Evolução da taxa de juro implicita na Dívida Pública (PORTUGAL)
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0
24-Ago-07 24-Fev-08 24-Ago-08 24-Fev-09 24-Ago-09 24-Fev-10 24-Ago

POR 2 Anos POR 5 Anos

CASOS PRÁTICOS

Evolução da taxa de juro implicita na Dívida Pública (PORTUGAL)
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Ago-10 24-Fev-11 24-Ago-11 24-Fev-12 24-Ago-12 24-Fev-13 24-Ago-13

POR 5 Anos POR 10 Anos
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Nível dos CDS a 5 anos dos 50 emitentes mais relevantes (HY EUR)
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0
24-Ago-07 24-Fev-08 24-Ago-08 24-Fev-09 24-Ago-09 24-Fev-10 24-Ago

ITRX XOVER CDSI GEN 5Y Corp

CASOS PRÁTICOS

Nível dos CDS a 5 anos dos 50 emitentes mais relevantes (HY EUR)
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Ago-10 24-Fev-11 24-Ago-11 24-Fev-12 24-Ago-12 24-Fev-13 24-Ago-13

ITRX XOVER CDSI GEN 5Y Corp



RISCOS & OPORTUNIDADES

• Os principais bancos centrais, continuam a

de manterem as taxas de juro em níveis historicamente

• As empresas tendem em encontrar no

financiamento bancário;

• Num cenário de taxas de juro baixas, os investidores

poupanças através de Obrigações;

• Dado o atual enquadramento, importa referir

obrigações com retornos elevados, deverão ser
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obrigações com retornos elevados, deverão ser

risco de crédito;

• Numa lógica de longo prazo, as obrigações com

de taxa de juro, podendo ocorrer perdas de capital

• Uma boa experiência no passado, poderá não

OPORTUNIDADES

a implementar políticas monetárias no sentido

historicamente baixos;

OBRIGAÇÕES

no mercado de obrigações alternativas ao

investidores estão recetivos a diversificar as suas

referir que a procura por investimentos em

ser acompanhados por uma análise detalhada do
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ser acompanhados por uma análise detalhada do

com maior maturidade, estão expostas ao risco

capital via preço.

não ser uma boa experiência no futuro.



A DESTACAR

• As obrigações são títulos de dívida disponíveis

• Nos dias de hoje, os investidores particulares• Nos dias de hoje, os investidores particulares

investimento directo neste tipo de instrumentos

• Antes de investir, importa reconhecer os

investimento de acordo com perfil financeiro

• Uma carteira de Obrigações diversificada,

geração de fluxos monetários estimados à priori
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• A estratégia de BUY & HOLD é, frequentemente,

• Diversificação, Diversificação e Diversificação

maturidades, moedas)

disponíveis no mercado primário e mercado secundário;

particulares começam a ganhar maior apetência para o

OBRIGAÇÕES

particulares começam a ganhar maior apetência para o

instrumentos;

os riscos associados, de forma a realizar um

e de tolerância ao risco;

diversificada, permite ao investidor criar um portfólio com

priori;
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frequentemente, a mais utilizada pelos investidores;

Diversificação (Emitentes, Classes de Activos,
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Principais dados a ter em conta num Fundo
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Fundo de Obrigações

Seleção de Fundos
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Principais dados a ter em conta num Fundo
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Fundo de Obrigações

Seleção de Fundos
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Principais dados a ter em conta num Fundo
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Fundo de Obrigações

Seleção de Fundos
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