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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 16.75% 0.14 0.35 -2.25

USD/AOA* 301.43 -0.07% -44.95% -44.95%

EUR/AOA* 348.73 -0.41% -46.84% -46.84%

EUR/USD 1.159 0.55% -3.48% -2.05%

USD/ZAR* 14.45 2.21% -14.30% -6.73%

Prazo
Taxa de 

desconto
Oferta Procura Colocado

BT (82 dias) 13.55%  6,057  103  103 

BT (84 dias) 13.55%  7,057  1,000  1,000 

BT (182 dias) 17.00%  2,901  163  163 

BT (357 dias) 19.00%  3,144  101  101 

BT (359 dias) 19.00%  3,500  356  356 

Fontes: Bloomberg, BNA, INE, Ministério das Finanças

Leilões semanais de OT's / BT's

Variação

Rating soberano

Standard & Poor's

Moody's

12/10/18

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

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

Previsões Crescimento PIB (FMI) Reservas e disponibilização de divisas

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

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)

Variação PIB (%)

Inflação (%)

O FMI reviu em baixa as previsões de crescimento para a
economia angolana. Em concreto, a instituição espera uma
contracção do PIB de 0,1% em 2018, face ao crescimento de
2,2% esperado anteriormente. Para 2019, a expectativa é mais
optimista, de 3,1% de expansão (2,5% antes). Para o período
2018-23, a média de crescimento é de 2,8% (3,7% antes). A
inflação esperada é de 20,4% em 2018 (27,8% antes), e de
15,8% em 2019 (17,1% antes). Por outro lado, há uma
perspectiva mais optimista para as contas públicas: défice de
0,8% do PIB este ano (2,0% antes) e de 0,2% em 2019 (2,4%
antes). Por último, o Fundo passou a utilizar como referência
estatística os números do INE, actualizando o histórico de
crescimento da economia angolana. O MinFin espera que as
negociações com o FMI para o programa EFF (Extended
Fund Facility) terminem durante Dezembro deste ano.

As Reservas Internacionais Líquidas (RIL) continuam em
quebra, embora de maneira bastante mais ligeira do que
em 2017. As RIL desceram USD 608 milhões de Agosto para
Setembro, fixando-se em USD 12,0 mil milhões. Em média, as RIL
caíram USD 182 milhões por mês em 2018. A alocação de divisas
em Setembro fixou-se em USD 701 milhões, o montante mais
baixo em 2018. No acumulado do ano, o BNA já alocou cerca de
USD 10,1 mil milhões, apenas -0,3% face ao mesmo período de
2017. Pela primeira vez este ano, o Kwanza manteve o
câmbio face ao Euro num leilão de divisas, na quarta-feira.
Durante a semana, a moeda manteve-se estável face ao dólar
(301,4), apesar de uma ligeira depreciação face ao Euro (0,4%),
devido a uma ligeira subida do EUR/USD.

Na visita à China, Angola obteve um financiamento de USD
2 mil milhões da parte do China Development Bank, para
projectos de infraestruturas. De acordo com dados oficiais,
Angola devia USD 15,7 mil milhões ao CDB no final de 2017, num
total de USD 21,4 mil milhões devidos a entidades chinesas. Além
disso, foi assinado um acordo que põe fim à dupla tributação.

Uma forte quebra nos mercados bolsistas levou a uma
descida do preço do barril de Brent, que se negociava perto
dos USD 80 durante a manhã de hoje.
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