BRASIL EMITE NOVO TÍTULO DE 10 ANOS NO MERCADO EXTERNO
O Tesouro Nacional realizou, em 28 de março, o lançamento de um novo título de referência (benchmark) no mercado
internacional. O novo título, Global 2029, com cupom de 4,500% e vencimento em 30 de maio de 2029, no montante
de US$ 1,5 bilhão, foi emitido no mercado norte-americano ao preço de 98,385% do valor de face, correspondendo à
taxa de retorno de 4,700% a.a. e ao spread de 215,8 pontos-base (pbs) acima da Treasury (título do tesouro norteamericano) de referência. A emissão foi liderada pelos bancos Bank of America Merrill Lynch, Bradesco e JP Morgan.

A operação teve o menor spread sobre a Treasury desde a perda do grau de investimento do Brasil, em setembro de
2015, o que demonstra o maior interesse dos investidores por ativos brasileiros.

Taxa de retorno do Bônus Global de 10 anos do Brasil na emissão

Esta emissão está em linha com a diretriz de atuação do Tesouro Nacional no mercado externo com vistas a consolidar
a curva de juros externa em dólares por meio da criação e manutenção de pontos de referência líquidos. Assim o novo
título representa uma referência adicional para captações de empresas brasileiras no exterior.
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Características da Emissão do Global 2029

Data da emissão

Emissão
28/03/2019

Prazo

10 anos

Vencimento

30/05/2029

Cupom de juros

4,500% a.a.

Preço de emissão

98,385% do valor de face

Yield

4,700% a.a.

Spread sobre o US Treasury
Pagamento do principal
Pagamento dos juros

215,8 pbs
em parcela única, no vencimento
em parcelas semestrais

Valor Total da Emissão

US$ 1,5 bilhão

Fonte: Tesouro Nacional - CODIP
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