Resultado dos Leilões da Dívida Pública Mobiliária Federal Interna
DIMENSÃO TEMPORAL
Início

jan/2000

Fim

Série em curso

Periodicidade

Eventual

Tempestividade

Divulgação ocorre a cada evento de leilão.

DIMENSÃO CONCEITUAL
Unidade de Medida
Cobertura de Governo

R$ 1,00 ou quantidades
Abrange todos os títulos públicos federais emitidos pela Secretaria do Tesouro Nacional pela modalidade
leilões.

Caracterização dos Eventos

Taxas, quantidades e valores financeiros capturados em cada leilão de títulos públicos da Secretaria do
Tesouro Nacional.

Fatores de Remuneração

Indexadores dos títulos públicos federais emitidos nos leilões.

Regime de Apropriação

Registro pelo critério caixa, ou seja, no momento da emissão dos títulos públicos federais.

Fontes de Informações

Secretaria do Tesouro Nacional.

Comentários Metodológicos

No caso do critério de preços ser uniforme, o preço do leilão é definido pelo menor preço aceito pela
Secretaria do Tesouro Nacional dentre as propostas vencedoras. No caso do critério de preços for múltiplo,
o preço médio do leilão é obtido mediante a média ponderada dos preços e quantidades das propostas
vencedoras do leilão.

Política de Revisão

Os valores das séries podem ser revistos se forem identicados erros de lançamentos.

DESCRIÇÃO DAS COLUNAS E DADOS (NO CASO DE PLANILHAS)
Coluna 1 – Data do leilão

Formato: Campo data Campo data seguindo o padrão DD/MM/YY
Descrição: Data da realização do leilão

Coluna 2 – Título

Formato: Campo texto
Domínio: Papeis ofertados nos leilões (“LFT”,” LTN”,” NTN-F”,” NTN-B”)
Descrição: Títulos que são ofertados no leilão

Coluna 3 – Tipo de leilão

Formato: Campo texto.
Domínio: Tipos de leilão (“TRADICIONAL”, “VENDA”, ”COMPRA”, ”TROCA”)
Descrição: Tipo de leilão realizado pelo Tesouro Nacional

Coluna 4 – Volta

Formato: Campo texto.
Domínio: Volta (“1.ª volta”, ”2.ª volta”)
Descrição: Informação válida apenas para leilão “TRADICIONAL” e de “VENDA”; na primeira volta a oferta é
para o mercado; na segunda volta é apenas para “Dealer”

Coluna 5 – Data de liquidação

Formato: Campo data seguindo o padrão DD/MM/YY
Descrição: Data em que efetivamente é concluída a operação, com o pagamento ao Tesouro ou ao
participante, dependendo do tipo de leilão

Coluna 6 – Data de vencimento

Formato: Campo data seguindo o padrão DD/MM/YY
Descrição: Data de vencimento do título ofertado no leilão

Coluna 7 – Oferta

Formato: Campo numérico com até duas casas decimais. Milhares separados por ponto e decimais
separados por vírgula.
Campo do tipo Valor
Domínio: Valores positivos
Descrição: Quantidade de títulos ofertados ao público no leilão

Coluna 8 – Taxa média

Formato: Campo porcentagem com quatro casas decimais, separadas por vírgula.
Campo do tipo Porcentagem
Domínio: Valores positivos ou negativos
Descrição: Taxa média de venda do título no leilão, calculada com base na taxa de todas as propostas
aceitas

Coluna 9 – Taxa de corte

Formato: Campo porcentagem com quatro casas decimais, separadas por vírgula.
Campo do tipo Porcentagem
Domínio: Valores positivos ou negativos
Descrição: Taxa da última proposta aceita no leilão, o que representa o menor preço

Coluna 10 – Venda

Coluna 11 – Financeiro

Formato: Campo numérico com duas casas decimais. Milhares separados por ponto e decimais separados
por vírgula.
Campo do tipo Valor
Domínio: Valores positivos
Descrição: Quantidade de títulos vendidos no leilão
Formato: Campo monetário com duas casas decimais. Milhares separados por ponto e decimais separados
por vírgula.
Campo do tipo Valor
Domínio: Valores positivos
Descrição: Valor financeiro obtido na venda do título. Até 2006, esse item era denominado “Financeiro
aceito” nos arquivos.

OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS ADICIONAIS

