
 
Comércio e Finanças Internacionais 
Prof. José Alfredo A. Leite 
 
 
7d.  MERCADO DE EUROMOEDA E EUROBANKING 
 
 
1. Explicação – O mercado de euromoeda (“eurocurrency”) coimpreende s 
transações bancárias (ativo/passivo) realizadas por bancos interncionais 
(eurobanks) em moeda diferente daquela do banco/país da transação. Um banco 
europeu pode aceitar depósitos e/ou fazer empréstimos em eurodollar ou um 
banco americano pode aceitar depósitos e/ou fazer empréstimos em eurosterling. 
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2. Transações:  Os tipos de transações realizadas são pelos bancos são: 
 
a) Captação: 

• Eurodeposits ( dep a  prazo com taxa fixa) 
• NCD (negotiable certificates  of  deposits) 

b) Aplicações:  
• Empréstimos (interbancários e outros) 
• Títulos (securities) de governos e grandes empresas. 

 
3. Funcionamento:  
3.1 – Sede: Londres é o principal centro mundial de transações em euromoeda, 
mas tais transações são também realizadas em Nova York, Paris, Singapura e 
outras cidades. Essas transações são realizadas entre bancos internacionais 
(eurobanks)  e outras instituições financeiras (investidores institucionais). . 
 
3.2 – Taxas : As taxas de juros desse mercado são denominadas LIBOR (London 
Interbank Offered Rate), para empréstimos, e LIBID (London Inrterbank Bid Rate) 
para captação (depósitos e NCD).  Em Paris e Singapura essas taxas são 
denominadas PIBOR/PIBID E SIBOR/SIBID.  Nos Estados Unidos, a taxa de juros 
básica do mercado financeiro é denominada PRIME RATE,aplicando às grandes 
empresas que oferecem pouco risco de inadimplemento. Para clientes que 
oferecem maior nível de risco, adiciona-se uma “spread” de risco.  
 

Euro créditos 
• Empréstimos 
• Títulos 
 

Euro débitos 
• Dep a prazo 
• NCD 
 

Euro créditos 
• Empréstimos 
• Titulos 
 

Euro débitos 
• Dep a prazo 
• NCD 
 



  
3.3 – Syndicates: Como os empréstimos feitos em euromoeda são de grande 
porte, os bancos costumam formar um “pool” (grupo), denominado “bank 
syndicates”  para  reduzir a exposição ao risco. A maior parte desses 
empréstimos são interbancários. 
 
4. Doze maiores bancos do mundo (2002)                              Em USD bilhões 
Nome Pais Ativos Capital 
01. Citigroup EUA 1097,2 59,0 
02. Mizuho Group Japão 1080,8 29,1 
03. UBS (Union Bank Switzerland) Suíça 851,7 19,5 
04. Sumitomo-Mitsui  Japão 844,8 27,1 
05.  Deutsche Bank Alemanha 795,3 23,8 
06. Mitsubishi-Tokyo Bank Japão 781,1 26.0 
07. HSBC (Hong Kong & Shanghai) UK 759,2 38,9 
08. JP Morgan – Chase & Co. EUA 758,8 35,6 
09. BNP/Paribas França 744,9 24,1 
10. HVB (Hypo-Vereinsbank) Alemanha 724,8 20,1 
11. Crédit Suisse Group Suiça 689,1 14,1 
12. Bank of America EUA 660,5 43,0 
                                                                                                            Fonte: Internet  
Observações: 
a) Os bancos americanos são os mais capitalizados 
b) Os ativos dos bancos japoneses estão inflacionados (razão da crise japonesa) 
c) Os bancos estão em forte processo de fusão (razão p/explosão de aivos) 
 
5. Descasamento e Hedge: Os prazos das transações (captação e aplicação) são 
determinados pelas conveniências e necessidades dos clientes de modo que 
tendem a gerar descasamentos de prazo (“gaps” ) que intrdroduzem  riscos de 
mercado (taxa de juros e preços) nas transações.  
 
5.1 – Exemplo de descasamento de prazo 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Com os passivos (depósitos e NCD) estão sujeitos a taxa fixa (LIBID) e os ativos 
(empréstimos e títulos) estão sujeitos a taxa variável, o descasamento de prazo 
pode causar riscos que precisam ser protegidos (“hedged” ).  
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• Dep a prazo              180d 
• NCD (CDB)               180d 
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5.2 – Risco de taxa de juros 
 
Os descasamentos de prazo, entre ativos e passivos,  criam riscos para os bancos 
visto que as variações das taxas de juros afetam a lucratividade dos ativos e o 
custo dos passivos de forma diferente.  
 
Se o ativo (créditos) tem maturidade mais longa do que o passivo (depósitos),  
será necessário renovar os depósitos (rolar a divida) a fim de assegurar recursos 
para manutenção dos créditos. Se houver expectativa de alta nas taxas de juros, 
então os novos juros aumentarão a rentabilidade dos créditos durante o primeiro 
periodo,  enquanto os custos dos depósitos permanecem fixos. Mas, essa 
vantagem poderá desaparecer no segundo período. 
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Caso contrário, se o prazo dos depósitos for maior do que o prazo dos créditos, e 
houver expectativa de queda nas taxas de juros, a rentabillidade dos créditos 
diminuirá enquanto os custos de “ funding”  se mantêm constantes.  
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5.2 – Hedge 
 
A proteção contra riscos é feita através de operações de “hedge” realizadas por 
meio de transações com derivativos financeiros, conforme explicado no capitulo 
seguinte. 
 


