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BRASIL EMITE TÍTULO DE 7 ANOS EM EURO
O Tesouro Nacional realizou, em 27 de março, a emissão do bônus da República denominado EURO 2021,
no valor de € 1,0 bilhão, com vencimento em 01 de abril de 2021.

O título foi emitido ao preço de 99,464% do seu valor de face, o que resultou em taxa de retorno para o
investidor (yield) de 2,961% a.a. O investidor receberá cupom de juros de 2,875% a.a., pagos anualmente
no dia 01 de abril de cada ano, a partir de 2015, até o seu vencimento em 01 de abril de 2021. A emissão,
liderada pelos bancos BB Securities, J.P. Morgan e Santander, foi realizada com spread de 165 pontosbase acima do mid-swap de 7 anos.

O resultado da emissão confirma a boa percepção de bancos de investimento, seguradoras, fundos e outros
investidores europeus (inclusive institucionais) que participaram do último Road Show realizado pelo Brasil
na Europa, em fevereiro de 2014, nas cidades de Frankfurt, Munique, Amsterdam, Paris e Londres.

A operação, cabe ressaltar, está em linha com o planejamento do PAF (Plano Anual de Financiamento)
2014, pois busca a diversificação da base de investidores, o que se traduz em melhores condições de
captação para a República. Além disso, o restabelecimento de um vértice de financiamento do governo no
mercado europeu serve como referência para as empresas brasileiras interessadas em acessar esse
mercado. De fato, títulos públicos líquidos e bem precificados funcionam como parâmetros de preço para
as captações privadas, possibilitando às empresas maior planejamento financeiro e também a obtenção de
recursos de longo prazo a custos mais baixos.

Tesouro Nacional: http://www.stn.fazenda.gov.br/
Tesouro Direto (venda de títulos públicos pela Internet): http://www.tesourodireto.gov.br/
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Características das Emissões do EURO 2021
Data da emissão

27/03/2014

Prazo

7 anos

Vencimento

01/04/2021

Cupom de juros

2,875% a.a.

Preço de emissão

99,464% do valor de face

Yield

2,961% a.a.

Spread

165 bps sobre o mid-swap de 7 anos

Pagamento do principal

em parcela única, no vencimento
em parcelas anuais

Pagamento dos juros

€1 bilhão

Valor Total da Emissão

Fonte: Tesouro Nacional
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