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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 16,61% 0,17 0,21 -3,09

USD/AOA* 301,22 -2,24% -44,92% -44,92%

EUR/AOA* 347,29 -1,07% -46,61% -46,62%

EUR/USD 1,151 -0,84% -4,16% -1,75%

USD/ZAR* 14,76 -4,16% -16,08% -7,29%

Prazo
Taxa de 

desconto
Oferta Procura Colocado

BT (87 dias) 13,55%  7.376  1.069  319 

BT (91 dias) 13,51%  7.500  124  124 

BT (165 dias) 16,98%  3.184  283  283 

BT (167 dias) 17,00%  3.500  316  316 

BT (169 dias) 17,00%  3.500  2.957  2.957 

BT (362 dias) 19,00%  3.634  3.634  3.634 

BT (364 dias) 19,00%  3.000  700  700 

Fontes: Bloomberg, BNA, INE, Ministério das Finanças

Nota: os valores (com excepção da taxa de desconto) apresentam-se em milhões de AOA; valores das OT USD em 
milhões de USD  * OT indexada ao USD ** OT indexada aos BTs

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

Leilões semanais de OT's / BT's

Variação

Rating soberano

Standard & Poor's

Moody's

Variação PIB (%)

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

Crédito Malparado na Banca Reservas e disponibilização de divisas

Comentário de Mercado Previsões macroeconómicas

Mercado cambial e monetário

*Saldo da Balança Corrente:BNA; PIB e Inflação:INE
**Média das previsões compiladas pela Bloomberg

Balança Corrente (% PIB)

A diferença entre o câmbio USD/AOA paralelo e oficial está
em 23% (mínimo desde Nov. 2014). Nesta quarta-feira, o
Kwanza quebrou a barreira dos 300 Kz face ao dólar, cotando hoje
por 301,2 Kz por dólar. Desde Janeiro, a depreciação acumula
44,9% face ao dólar e 46,6% face ao euro. No mercado paralelo,
por outro lado, o Kwanza está a depreciar 2,78% face ao dólar
desde 16 de Setembro; desde Janeiro, em contra partida, a
moeda apreciou cerca de 25%.

Segundo dados do BNA, o rácio de crédito vencido
malparado face ao crédito total contraiu significativamente,
-7.1 p.p. de Maio a Agosto, tendo o rácio se fixado em
25,6% no mês de Agosto, um valor ainda bastante elevado.
A maior quebra verificou-se entre Maio (32,7%) e Junho (26,3%)
– menos 6,4 p.p., interrompendo a tendência de subida. É
provável que a quebra resulte de uma limpeza da carteira do BPC,
que detém a larga maioria do crédito malparado.

Angola aderiu ao Sistema Geral de Divulgação de Dados
Reforçado (e-GDDS) do FMI. A implementação decorreu nesta
quarta-feira durante uma missão técnica conjunta do FMI e do
Banco Africano de Desenvolvimento (BAD). O sistema visa
melhorar a publicação de dados macroeconómicos oficiais e está
previsto para entrar em funcionamento até finais de Novembro.

A Empresa Nacional de Pontes (ENP) passou, desde ontem,
a pertencer a um consórcio privado formado pelas
empresas angolanas Adisandra e Feront e a chinesa CRBG.
Esta venda da ENP a privados precede um conjunto mais vasto de
privatizações previstas pelo Governo no Plano Nacional de
Desenvolvimento 2018-2022.

Foi adiada para Julho de 2019 a implementação do Imposto
sobre Valor Acrescentado (IVA), devido a, entre outros
motivos, atrasos na legislação necessária.

No mercado internacional, o preço do Brent continua a
aumentar tendo chegado aos USD 87 por barril esta
semana.
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