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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% 0,00 0,35 -1,25

USD/AOA* 306,82 -1,02% -45,92% -45,92%

EUR/AOA* 349,17 -0,05% -46,90% -46,90%

EUR/USD 1,138 -1,19% -5,23% -2,35%

USD/ZAR* 14,64 -1,54% -15,42% -2,72%

Prazo
Taxa de 

desconto
Oferta Procura Colocado

BT (73 dias) 13,60%  12.749  12.749  12.749 

BT (89 dias) 13,57%  4.855  46  46 

BT (91 dias) 13,57%  5.000  145  145 

BT (168 dias) 17,05%  10.316  10.316  10.316 

BT (177 dias) 17,00%  1.463  377  377 

BT (358 dias) 19,00%  3.184  3.184  3.184 

BT (363 dias) 19,00%  2.967  48  48 

Fontes: Bloomberg, BNA, INE, Ministério das Finanças

Leilões semanais de OT's / BT's

Variação

Rating soberano

Standard & Poor's

Moody's

26/10/18

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

Inflação Nacional Reservas e divisas alocadas ao mercado

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 (%)

De acordo com dados do Ministério das Finanças, relevados
ontem num workshop sobre o mercado de capitais, o PIB
deverá decrescer 1,1% este ano, com o PIB petrolífero a cair
8,2% e a economia não petrolífera a subir 1,0%. Segundo os
nossos cálculos, na sequência dos dados divulgados pelo INE
relativamente ao andamento da economia nacional, parece-nos
difícil que a quebra seja tão branda, antecipando que a quebra seja
superior à de 2016 (-2,5%); para que a economia não petrolífera
cresça 1,0% na totalidade do ano, será necessário um aumento
homólogo do PIB não petrolífero de 7% nos últimos 2 trimestres.

O Kwanza manteve-se relativamente estável face ao Euro,
cotando esta manhã ao câmbio médio de EUR/AOA 349,17. A
moeda nacional depreciou cerca de 1% face ao dólar nos últimos 7
dias, devido à perda de valor do EUR/USD. Por outro lado, no
mercado paralelo, o Kwanza flutuou em torno dos USD/AOA 385-
390 esta semana, registando uma depreciação de 6,5% face aos
valores de meados de Setembro (360).

De acordo com o Relatório e Contas do BNA, o banco
registou um prejuízo de Kz 70 mil milhões em 2017 (cerca
de USD 426 milhões, na altura), devido essencialmente ao
registo de imparidades em créditos transferidos por bancos
comerciais. Em particular, o BNA procedeu ao registo de
imparidades no valor de Kz 333,4 mil milhões que ocorreram
devido às dívidas de 3 bancos no âmbito da sua utilização do
redesconto. O Banco Económico, BPC e BANC tinham dívidas para
com o BNA e de modo a ressarcir o mesmo das referidas dívidas
transferiram crédito para o banco central. No entanto, o BNA
concluiu que deveria registar imparidades sobre a totalidade do
crédito transferido pelo BE (257 mil milhões de Kwanzas, devidos
pelo Grupo ENSA) e 10% dos colaterais inerentes às operações de
redesconto do BPC e do BANC.

A petrolífera francesa Maurel & Prom comprou 20% da
concessão nos Blocos 3/05 e 3/05A, à Angola Japan Oil Co.
por USD 80 milhões. Deverá ser conhecida uma decisão de
investimento (FID) até ao final de 2019, relativamente à exploração
do campo Punja no Bloco 3/05. No mercado internacional, o
preço do Brent caiu mais de 5%, atingindo mínimos não
vistos desde o início de Setembro, estando a cotar em torno
dos USD 76.
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