Comunicado de Imprensa

Fitch sobe rating do Santander Totta para BBB+
•

A agência sublinha “a qualidade de ativos do Santander Totta, melhores do que o setor, e
os níveis de capitalização adequados”

•

O Santander Totta continua a ter os melhores ratings da Banca portuguesa

Lisboa, 21 de dezembro de 2017. A agência Fitch melhorou o rating da dívida de longo prazo
do Santander Totta de BBB para BBB+, o melhor do sistema financeiro. A agência reafirmou
ainda o rating da dívida de curto prazo em F2. Os outlooks são estáveis.
A Fitch destaca “a qualidade de ativos do Santander Totta, melhores do que o setor, e os
níveis de capitalização adequados”, bem como “o crescimento da marca do Banco em
Portugal e os benefícios de fazer parte do Grupo Santander em termos de capacidade de
gestão”.
A agência de notação refere que “as atividades do Santander Totta em Portugal são
estrategicamente importantes para o grupo e são apoiadas por uma marca comum, fortes
sinergias e integração com a casa-mãe, e uma ampla partilha de gestão de risco e
procedimentos e políticas operacionais”.
A Fitch adianta ainda que “as classificações também refletem o desafio de integrar com
sucesso o Banco Popular Portugal”, acreditando que “a rentabilidade do BST permanecerá
resiliente em 2018”.
A revisão acontece depois do rating da República ter sido alterado no dia 15 de dezembro
para BBB, ficando assim o BST com um notch acima da República.
Este mês, a DBRS já tinha melhorado os ratings de longo prazo do Santander Totta de BBB
(high) para A (low). Em setembro a S&P também subiu o rating do Banco Santander Totta
para BBB- e a Moody’s reafirmou o rating do Banco após a aquisição do Banco Popular
Portugal.
As atuais notações de rating da dívida de longo prazo do Banco Santander Totta em
comparação com os níveis da República Portuguesa são as seguintes: Fitch – BBB+ (Portugal
– BBB); Moody’s – Ba1 (Portugal – Ba1); S&P – BBB- (Portugal – BBB-); e DBRS – AL (Portugal
– BBBL).
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