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Rentabilidade Líquida Anualizada

Prazo (anos) Portugal Espanha Itália Alemanha

1 1.81% 2.90% 2.75% 2.25%

2 1.64% 2.65% 2.32% 1.57%

3 1.54% 1.90% 2.90% 1.87%

4 1.94% 2.31% 2.62% 1.73%

5 1.93% 2.66% 2.25% 1.37%

6 1.89% 2.59% 2.43% 1.84%

7 2.28% 2.50% 2.80% 1.90%

8 2.53% 2.61% 3.15% 1.92%

9 2.32% 2.46% 3.13% 1.78%

10 2.24% 2.16% 2.53% 1.36%

Conta

Com a Conta Dívida Pública o cliente poderá investir o seu património directamente em

obrigações de dívida pública soberana de Portugal, Espanha, Itália e Alemanha, nas mesmas

condições de todos os investidores internacionais.

Rentabilidade

A remuneração das obrigações de dívida pública é composta pelos pagamentos, previamente

definidos, dos juros periódicos ao longo do período de vida da obrigação e do reembolso do

valor nominal no final do prazo.

Os cálculos das rentabilidades apresentadas têm em conta o valor actual de mercado das

obrigações de dívida pública, os juros e o valor de reembolso final pré-estabelecidos, a

fiscalidade actual e todos os custos necessários para a gestão e depósito dos títulos, às taxas

actuais em vigor. Qualquer alteração subsequente da fiscalidade ou do custo dos serviços

necessários para a gestão e depósitos dos títulos terá um impacto positivo ou negativo nas

rentabilidades obtidas.

Riscos

O investimento em obrigações de dívida pública está sujeito a vários riscos, em especial, os

riscos de crédito, de mercado e de liquidez.

O risco de crédito é a possibilidade de ocorrência de perdas derivadas da incapacidade de o

Estado emitente da obrigação cumprir com os pagamentos pré estabelecidos, ou seja, a

possibilidade de ocorrência de eventos de crédito.

O risco de mercado é a possibilidade de ocorrência de perdas derivadas de flutuações adversas

dos preços de mercado da obrigação.

O risco de liquidez é a possibilidade de ocorrência de perdas derivadas de uma maior

dificuldade em se encontrar no mercado outros investidores dispostos a transaccionar as

obrigações, fazendo com que as transacções tenham que ser efectuadas a preços adversos e

significativamente desviados dos preços normais de mercado.

No entanto, na ausência de algum evento de crédito, se o investidor mantiver a obrigação até ao

final do prazo estabelecido, as rentabilidades apresentadas serão sempre alcançadas.

Levantamentos

À semelhança de todos os produtos da IBCO, embora sejam referidos prazos de investimento,

também esta opção de investimento usufrui de total liquidez. O cliente poderá, sem qualquer

penalização, solicitar em qualquer altura o levantamento do seu investimento, na totalidade ou

parcialmente, estando no entanto o valor do levantamento sujeito ao valor de mercado das

obrigações naquele momento.
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Rentabilidades Líquidas Anualizadas das Dívidas Públicas

Portugal Espanha Itália Alemanha

Os valores apresentados foram calculados tendo por base os valores de mercado na data/hora acima referida, não constituindo o s mesmos garantia de rentabilidade para investimentos futuros. O valor das contas pode aumentar 

ou diminuir em função da avaliação dos activos que compõem a carteira. As análises contidas neste documento são opiniões expr essas de boa fé e de acordo com a informação pública disponível à data da sua emissão e sujeitas a 

alterações sem notificação prévia. Este documento não tem a intenção de ser, nem deve ser interpretado como, uma oferta para comprar ou vender títulos de investimento. Este documento não pode ser transmitido nem utilizado 

por terceiros sem permissão.


