4° TRIMESTRE DE 2017 – ATUALIZAÇÃO

3

países com a
classiﬁcação
elevada

Lituânia
BB2 BB1
Eslovênia
 B3  BB2
Albânia
 D4  D3



2017

5 mudanças em classiﬁcações de risco-país
4° Trimestre de 2017



Perspectiva
de Risco País

2

países com
classiﬁcações
reduzidas

Namíbia
 B1  B2
Bahrein
 B2  C3

Risco de
médio prazo:
a escala compreende 6 níveis:
AA representa o risco mais baixo,
D representa o mais elevado.

Risco Baixo

Risco Médio

Risco Sensível

Fonte: Euler Hermes em 13 de dezembro de 2017.

Risco de
curto prazo:
a escala compreende 4 níveis:
1 representa o risco mais baixo,
4 representa o mais elevado.
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Risco Elevado

 Classiﬁcação elevada
 Classiﬁcação deteriorada
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