
01-03-18 Var. 7 dias YTD Var. 12 meses

USD/AOA 215.09 1.08% 28.99% 29.00%

EUR/AOA 262.31 0.00% 40.80% 40.81%

01-03-18 Var. 7 dias 
(p.b.) YTD (p.b.) Var. 12 meses 

(p.b.)
Overnight 19.99% 0.02 3.59 -3.68

30 dias 18.87% 0.02 0.60 -0.43

90 dias 19.87% -0.08 0.96 -1.46

180 dias 21.20% -0.11 1.05 -0.97

270 dias 22.37% -0.26 0.47 -0.98

360 dias 23.67% -0.05 0.59 -0.09

02-03-18 Var. 7 dias YTD Var. 12 
meses Prazo Taxa de 

desconto Oferta Procura Colocado

S&P 500 2,677.7 -2.5% 0.2% 12.4% Bilhetes do Tesouro

Eurostoxx 50 3,338.9 -3.0% -4.7% -1.4%

MSCI Emerg. 1,192.3 -2.0% 2.9% 27.3%

FTSE/JSE Africa 57,399.8 -2.2% -3.5% 10.6%

Obrigações do Tesouro

02-03-18 Zona Euro EUA R. Unido Japão 2 anos 24.00% 9,000.0 8,416.0 8,416.0

3 meses -0.37% 2.06% 0.52% -0.15% 3 anos 24.00% 3,500.0 3,500.0 3,500.0

6 meses -0.30% 2.26% 0.61% -0.08% 3 anos* 7.00% 26,796.0 19,156.0 19,156.0

1 ano -0.24% 2.66% 0.71% 0.05% 4 anos 24.00% 3,500.0 3,500.0 3,500.0

10 anos 0.61% 2.80% 1.42% 0.07% 5 anos 24.00% 3,665.0 3,665.0 3,665.0

Fontes: Bloomberg, BNA, INE, Ministério das Finanças

Não se realizaram leilões durante a semana

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)

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 pela Unidade 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)

De acordo com os dados divulgados pelo Banco Nacional de
Angola (BNA), as reservas internacionais líquidas baixaram
de 13.352 mil milhões de dólares, em Dezembro, para
13.069 mil milhões, em Janeiro. Este facto deverá reflectir a
diminuição da venda de petróleo e uma maior disponibilização de
divisas neste mês, já que a variação do preço tem sido favorável.
Recorde-se a forte dependência da economia angolana das
exportações de petróleo, tendo o preço consolidado uma tendência
de subida nos últimos meses. No fecho de 2017, o preço do barril
de crude no mercado internacional fixou-se perto dos 67 USD, que
compara com o valor final de Janeiro, acima dos 69 USD.
Presentemente, o preço varia em torno dos 64 USD.

O Comité de Política Monetária (CPM) do BNA, reunido no dia 28
de Fevereiro, decidiu manter inalteradas todas as taxas de juro de
referência. Para além da manutenção da principal taxa nos
18%, o CPM decidiu manter as taxas de facilidade
permanente de cedência e de absorção de liquidez em 20%
e 0%, respectivamente. Também o coeficiente de reservas
obrigatórias manteve-se sem alteração, nos 21%. A
autoridade monetária angolana mostrou-se optimista quando à
recente diminuição da pressão inflacionista. Também surgem
sinais de aumento da massa monetária, reflexo dos esforços do
banco central no combate à escassez de liquidez doméstica (o
agregado monetário M2 cresceu quase 8.0% em Janeiro, após 10
meses consecutivos de contracções).

Segundo um aviso do BNA, os bancos comerciais a operar
em Angola terão de ter um capital social mínimo de 7.5 mil
milhões de Kwanzas, a partir de Janeiro de 2019, o triplo
dos 2.5 mil milhões exigidos actualmente.

No âmbito do Artigo IV dos estatutos do Fundo Monetário
Internacional (FMI), Angola irá receber no início de Março a
visita de uma equipa técnica que analisará a recente
evolução económico-financeira do país.
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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.
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Fonte: BNA 


