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TÍTULOS BRASILEIROS DENOMINADOS EM EURO SERÃO NEGOCIADOS
NO EUROMTS
Títulos brasileiros começarão a ser listados no EuroMTS no mês de Julho. O EuroMTS é uma
plataforma eletrônica de negociação de títulos soberanos referenciados em Euros. A listagem dos
títulos brasileiros no MTS, resultante de uma iniciativa do Tesouro Nacional, objetiva dar maior
liquidez aos papéis, facilitando sua precificação e o relacionamento com os investidores de títulos
brasileiros.
Dois títulos brasileiros atendem aos pré-requisitos para negociação nesse mercado: o Euro 2011 e
Euro 20121, por possuírem volume mínimo emitido de € 1 bilhão, o que se constitui em um dos
critérios de elegibilidade para a listagem. Outro critério é que a negociação dos títulos seja
intermediada por pelo menos sete instituições (market makers). Oito instituições se mostraram
interessadas em garantir esse mercado: ABN AMRO Bank, Barclays Bank, BNP Paribas, Dresdner
Bank, Fortis Bank, J.P. Morgan Securities, Morgan Stanley e UniCredito Italiano.
Com o objetivo de manter as negociações em níveis adequados ao funcionamento do EuroMTS,
outros critérios de elegibilidade e regras de cotação foram definidos. Com relação às regras de
cotação, há a exigência de que, no caso de países não-europeus, os market makers ofereçam
cotações para os títulos com spread máximo de 0,750% e em volume mínimo de € 1 milhão. Os
market makers obrigam-se ainda a oferecer cotações para, no mínimo, metade dos títulos do país
com o qual estão comprometidos. No caso do Brasil, representa a cotação de pelo menos um título
por cada market maker.
O EuroMTS tem como participantes instituições financeiras com ativa participação no mercado
secundário de títulos soberanos na Europa e busca, com a recente inclusão de títulos soberanos
de países não pertencentes à União Européia, estabelecer uma referência de mercado para esses
títulos, como resultado da ampliação de liquidez que a plataforma proporciona.
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Esses títulos apresentam yield de 6,02% e 6,59%, cupom de 9,5% e 8,5% e vencimento em 24/01/2011 e 24/02/2012,
respectivamente (posição em 06/07/2005).

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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