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O volume de Obrigações do Tesouro transaccionados entre Maio e Novembro atingiu 577 

milhões USD 

As vendas de Obrigações do Tesouro totalizaram um volume de 577 milhões USD entre Maio e 

Novembro. A Comissão de Mercados de Capitais (CMC) e a Bolsa da Dívida de Valores 

(BODIVA) divulgaram, durante a conferência de imprensa de apresentação do Mercado da 

Dívida Corporativa, que o volume de Obrigações do Tesouro transaccionados entre Maio e 

Novembro atingiu 577 milhões USD, que corresponde aproximadamente a 500 mil Obrigações 

do Tesouro. 

A taxa de juro média dos Bilhetes do Tesouro a 364 dias atingiu 15% na última semana. As taxas 

de juro dos BTs atingiram níveis de 13,46% e 15% nas maturidades de 91 e 364 dias durante a 

semana passada. Estes níveis só se comparam aos verificados em 2009, quando as mesmas 

atingiram níveis acima de 20% para determinadas maturidades. O incremento das taxas de juro 

dos BTs a 364 dias poderá representar um esforço do Governo para garantir competitividade aos 

Títulos do Tesouro e compensar os investidores pelo nível de inflação previsto até final de 2015, 

de 13,8%. Angola penaliza as exportações portuguesas mais do que esperado.  

O INE de Portugal divulgou um recuo de 32% das exportações portuguesas à Angola entre 

Janeiro e Outubro face ao período homólogo. As exportações de bens somaram os 41.908 

milhões EUR até Outubro, um aumento de 4% face ao período homólogo, suportado pelo 

incremento de 6,5% para as exportações ao mercado europeu e uma queda de 2,1% das 

exportações para fora da Europa. Angola é actualmente o 6º e maior parceiro de Portugal, tendo 

caído 2 lugares face ao ano passado. 

 

Espaço Internacional 

No Japão, a produção industrial manteve-se inalterada em 1,4% em Outubro. Foram divulgados 

os níveis de expansão no sector industrial do país, tendo-se mantido inalterado face ao mês de 

Setembro apesar dos esforços do Banco Central com adopção de políticas monetárias 

expansionistas. Na Zona Euro, a produção industrial expandiu-se mais do que esperado. O 



 
 
sector industrial cresceu mais do que esperado em Outubro ao atingir os 0,6%, primeiro 

incremento desde Julho, superior aos 0,3% previstos pelos analistas 


