
11-01-18 Var. 7 dias YTD Var. 12 meses

USD/AOA 184,5 10,65% 10,65% 10,7%

EUR/AOA 221,3 9,89% 10,37% 25,7%

11-01-18
Var. 7 dias 

(p.b.)
YTD (p.b.)

Var. 12 meses 

(p.b.)

Overnight 18,48% 0,71 2,08 -5,18

30 dias 18,57% 0,08 0,30 0,19

90 dias 19,47% 0,28 0,56 0,38

180 dias 20,67% 0,23 0,52 1,36

270 dias 22,11% 0,14 0,21 1,67

360 dias 23,44% 0,07 0,36 2,48

12-01-18 Var. 7 dias YTD
Var. 12 

meses 
Prazo

Taxa de 

desconto
Oferta Procura Colocado

S&P 500 2.767,6 0,9% 3,5% 21,9% Bilhetes do Tesouro

Eurostoxx 50 3.605,2 -0,1% 2,9% 9,7%

MSCI Emerg. 1.197,0 -0,3% 3,3% 33,5%

FTSE/JSE Africa 60.049,9 0,6% 0,9% 14,5%

Obrigações do Tesouro

12-01-18 Zona Euro EUA R. Unido Japão

3 meses -0,39% 1,71% 0,48% -0,14%

6 meses -0,32% 1,91% 0,51% -0,03%

1 ano -0,24% 2,28% 0,60% 0,05%

10 anos 0,58% 2,55% 1,33% 0,08%

Fontes: Bloomberg, BNA, INE, Ministério das Finanças

Comentário de Mercado Cotação do kwanza

Variação do kwanza 

Taxas LUIBOR

Nota: os valores apresentados (com excepção da taxa de desconto) apresentam-se em milhões de AOA.

* OT indexada ao USD

Publicação produzida pelo Departamento de Estudos Económicos e Financeiros do Banco BPI .

Esta publicação destina-se exclusivamente a circulação privada. A informação nela contida foi obtida de fontes consideradas fiáveis, mas a sua precisão não pode ser totalmente garantida. As recomendações

destinam-se exclusivamente a uso interno, podendo ser alteradas sem aviso prévio. As opiniões expressas são da inteira responsabilidade dos seus autores, reflectindo apenas os seus pontos de vista e

podendo não coincidir com a posição do BPI e do BFA nos mercados referidos. O BPI ou o BFA, ou qualquer afiliada, na pessoa dos seus colaboradores, não se responsabiliza por qualquer perda, directa ou

potencial, resultante da utilização desta publicação ou seus conteúdos. O BPI, o BFA e seus colaboradores poderão deter posições em qualquer activo mencionado nesta publicação. A reprodução de parte ou

totalidade desta publicação é permitida, sujeita a indicação da fonte.

Principais índices accionistas

Taxas de juro internacionais

Reservas Internacionais Líquidas Preços do Petróleo (Brent)

Na última semana não se realizaram leilões

Na última semana não se realizaram leilões

Leilões semanais de OT's / BT's

Nota: As taxas a 10 anos referem-se às taxas da dívida pública no mercado secundário. Na Zona Euro referem-se 

ao mercado benchmark, i.e. Alemanha. As taxas de curto prazo são taxas multicontribuídas.

Nota: A valorização dos índices refere-se às seguintes moedas - S&P (USD), Eurostoxx50 (EUR), MSCIEmerg 

(USD); JSE Africa (ZAR)

Segundo nota divulgada, o Banco Nacional de Angola (BNA)
efectuou no dia 09 do corrente um leilão de venda de
divisas, dando início ao processo de formação das taxas de
câmbio do Kwanza (AOA), de acordo com o novo regime de
câmbio flutuante com bandas. Neste leilão, para além da
autoridade monetária, participaram as diversas instituições
financeiras existentes no país. O BNA colocou à venda EUR 83.6
milhões (equivalente a USD 100 milhões), que foi totalmente
absorvido, tendo sido alcançada uma taxa média ponderada de
venda de 221,26 AOA por EUR. Deste modo, o BNA passou a usar
como taxa de referência o EUR/AOA. Tal como se previa, com
este processo procedeu-se a um ajustamento da moeda
angolana, previsto no plano económico recentemente
divulgado, levando à redução da distância face aos níveis
praticados no mercado informal. Perante a referência
cambial anterior (o USD/AOA), foi assumida uma
apreciação do USD em torno de 10%. De acordo com a nota
do BNA, dos 86.3 milhões de euros vendidos, cerca de 50%
destina-se à aquisição de matérias-primas, peças e equipamento
fabril; 20% para seguros, telecomunicações, transportes aéreos e
outros serviços; 17% dirigido à agricultura, agropecuária, pescas e
mar; etc.

Segundo o Instituto Nacional de Estatística, o índice de
produção industrial registou uma variação negativa de
4.6% no 2ºT2017, face ao período homólogo. Esta evolução
resultou basicamente do crescimento negativo da produção
petrolífera e da extracção de diamentes de 6.7% e de 1.8%,
respectivamente (a restante indústria extractiva verificou uma
variação positiva de 23.4%). Já a indústria transformadora e a
produção e distribuição de electricidade e gás registaram um
crescimento homólogo de 9.6% e de 12.9%, respectivamente.

Entretanto, o preço do barril de Brent chegou a alcançar os
$70, no mercado internacional. De facto, o petróleo está a ser
transaccionado a níveis máximos semelhantes aos registados em
2015. Esta evolução dos preços deverá gerar expectativas
positivas quanto à evolução da economia angolana.
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Desde o dia 9 de Janeiro, o BNA fixa o câmbio do 
EUR/AOA, de acordo com a realização de leilões, 
substituindo o USD/AOA.


