
Indicador 2017* 2018** 2019**
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31,7 21,0 15,0

-0,9 0,4 0,4

Rating Outlook
Última 

alteração

B Estável 25/04/18

B3 Estável 27/04/18

B- Estável 11/08/17

7 dias 
(p.p./%)

YTD 
(p.p./%)

12 meses 
(p.p./%)

LUIBOR O/N 16,34% 0,00 -0,06 -6,01

USD/AOA* 268,60 -3,31% -38,23% -38,23%

EUR/AOA* 306,02 -1,64% -39,42% -39,42%

EUR/USD 1,14 -0,20% -5,12% -2,84%

USD/ZAR* 14,86 -5,17% -16,68% -10,76%

Prazo
Taxa de 

desconto
Oferta Procura Colocado

OT USD ( 2 anos) 3,70%  295  174  174 

OT USD ( 3 anos) 4,50%  295  100  100 

OT USD ( 4 anos) 5,20%  295  192  192 

OT USD ( 5 anos) 5,90%  295  200  200 

BT (172 dias) 16,00%  2.532  2.189  2.189 

BT (182 dias) 16,00%  5.000  858  858 

BT (350 dias) 17,90%  3.478  298  298 

Fontes: Bloomberg, BNA, INE, Ministério das Finanças

Comentário de Mercado Previsões macroeconómicas

Mercado cambial e monetário

*PIB e Saldo da Balança Corrente: estimativa do Ministério das Finanças; Inflação: número final do INE 

**Média das previsões compiladas pela Bloomberg

Balança Corrente (% PIB)

Variação PIB (%)

Inflação (%)

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 BFA nos mercados referidos. 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 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.

Câmbio oficial e paralelo Preço do petróleo (Brent Angola) e Preço da Eurobond 2025

Inflação de Luanda Reservas e disponibilização de divisas

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

* OT indexada ao USD ** OT indexada aos BTs

Leilões semanais de OTs / BTs

Variação

Rating soberano

Standard & Poor's

Moody's

17/08/18

Agência

Fitch

* O cálculo da variação do USD/AOA, EUR/AOA e USD/ZAR é feito de modo inverso de modo a avaliar 

directamente a apreciação/depreciação do Kwanza (e do Rand) face a estas moedas

O Executivo alterou a regulamentação sobre a emissão de
dívida pública, permitindo, além da banca, a participação de
investidores institucionais e outras instituições financeiras no
mercado primário. Por outro lado, o MinFin ganhou competência
para a negociação e contratação de empréstimos até ao valor USD 10
milhões de dólares; acima desse montante, o financiamento exige a
autorização do Presidente da República.

Será criada uma nova Agência Nacional do Petróleo e Gás
(ANPG), que assumirá o estatuto de concessionária nacional
no lugar da Sonangol. A ANPG irá representar o Estado na partilha
do lucro, será responsável pela licitação das novas concessões e a
gestão dos contractos de partilha da produção, cabendo ao MinFin o
papel de supervisor e fiscalizador do quadro fiscal, aduaneiro e
cambial, bem como auditar e gerir as contas dos operadores e
receitas do Estado. A Sonangol, por sua vez, passa a operar apenas
como empresa produtora no sector. A transição está programada para
acontecer até ao final de 2019. As autoridades prevêem agora um
volume de produção de 1,5 milhões de barris diários em 2018 -
uma previsão mais realista e em linha com a nossa perspectiva.
Espera-se igualmente um declínio anual de produção entre 10% a
15% até 2023 sem novos investimentos. Em 2019, porém, será
provável que ainda haja uma manutenção ou declínio não tão
acentuado, com a entrada em funcionamento do 2º FPSO de Kaombo.

O Kwanza sofreu uma depreciação de 1,67% face ao euro no
leilão desta segunda-feira, estando a cotar hoje por Kz 306,02
por euro (depreciação de 39,42% ytd). O dólar, por sua vez, cota
por kz 268,60 (depreciação de 38,23% ytd). O BNA realizou um
leilão extraordinário de OTs em US dólares este ano - com
maturidades de 2, 3, 4 e 5 anos. A inflação nacional continua em
queda, tendo se fixado em 1,25% no mês de Julho, com
variação homóloga dos preços de 19,01% - registando um
decréscimo de 8,28 p.p. com relação ao mesmo período do ano
anterior. De igual modo, o índice de preços no consumidor em Luanda
apresentou variação homóloga de 19,51%, mínimos não vistos desde
Jan.16.

A notação de risco de Angola foi mantida em “B-“ pela
Standard & Poor’s (S&P). A agência de notação financeira manteve
em “estável” o Outlook, tendo adiantado que a perspectiva de
aumento do PIB para este ano é de 2,2% acelerando para 3,0% em
2019 a 2021.
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