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Informação do ESRB 

“A system-wide scenario analysis of large-scale corporate bond downgrades” 

 

Na sequência do surto COVID-19, o Conselho Geral do Comité Europeu de Risco Sistémico 

(ESRB), na sua reunião de 2 de Abril de 2020, definiu como uma das suas áreas de prioridade a 

avaliação do impacto pró-cíclico de uma onda de revisões em baixa das notações creditícias 

sobre a estabilidade dos mercados e entidades financeiras. 

Neste contexto, o ESRB, em conjunto com as restantes autoridades de supervisão europeias, 

com o Banco Central Europeu e com o Banco de Inglaterra, desenvolveu um relatório técnico 

com a análise quantitativa do impacto de uma revisão generalizada, e em grande escala, das 

notações creditícias dos títulos de dívida privada no sistema financeiro europeu. Ainda que, 

historicamente, estas revisões tenham ocorrido durante períodos mais longos do que o 

considerado neste exercício, o choque decorrente do surto COVID-19 é considerado como um 

choque exógeno e sem precedentes, e que atingiu vários segmentos da economia em 

simultâneo, havendo, por isso, a possibilidade de surgir um grande volume de revisões no 

curto prazo. Assim, a análise do ESRB procura estimar os impactos de um tal evento, 

conjugado com movimentos de vendas forçadas de ativos em simultâneo. Neste quadro, a 

análise das vendas forçadas centra-se nos fallen angels, isto é, nos títulos que detinham um 

grau de investimento e que são reclassificados para títulos high yield.  

O exercício contempla dois cenários caracterizados por uma crescente severidade na 

percentagem de títulos cuja qualidade creditícia é revista. A análise pressupõe ainda três níveis 

de envolvimento das instituições financeiras na venda de fallen angels (ligeiro, severo e 

extremo) e duas hipóteses sobre o impacto nos preços dos ativos, elevado ou reduzido, 

dependendo da liquidez dos mercados. Através destes cenários, estimam-se as perdas 

resultantes diretamente do aumento dos spreads dos ativos, do volume de vendas forçadas de 

fallen angels e do impacto no preço (e portanto, as perdas adicionais) destas vendas. 

A análise do ESRB estima que um cenário de revisão generalizada e em grande escala das 

notações creditícias, com os correspondestes choques no retorno dos ativos, poderá resultar 

em perdas iniciais entre 150 a 200 mil milhões de euros ao nível de todo o sistema financeiro, 

o que representa entre 5% e 7% dos títulos detidos inicialmente em carteira. Destas perdas, 

quase metade corresponde especificamente ao setor segurador, e cerca de 6% aos fundos de 
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pensões. Quanto aos impactos das vendas forçadas de fallen angels, dependendo dos 

pressupostos sobre o comportamento das instituições e da liquidez dos mercados, estes 

podem adicionar perdas entre 1% e 13% do valor dos títulos detidos inicialmente em carteira. 

Já no caso dos setores segurador e fundos de pensões, estas perdas adicionais podem alcançar 

16% das exposições iniciais.  

O relatório técnico do ESRB, intitulado “A system-wide scenario analysis of large-scale 

corporate bond downgrades”, publicado a 23 de julho de 2020, pode ser consultado na íntegra 

aqui. 

 

https://www.asf.com.pt/NR/rdonlyres/DD34A2DD-41BF-40E7-A63C-1AA112780A21/0/A_systemwide_scenario_analysis_of_largescale_corporate_bond_downgradesen.pdf

