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Rating Outlook
Última 

alteração

B Estável 25/04/18

B3 Estável 27/04/18

B- Negativo 08/02/19

7 dias 
(p.p./%)

YTD 
(p.p./%)

12 meses 
(p.p./%)

LUIBOR O/N 15,76% 0,00 -0,99 -4,30

USD/AOA 315,61 0,31% 2,27% 47,42%

AOA/USD 0,0032 -0,31% -2,22% -32,17%

EUR/AOA 357,41 0,42% 1,24% 35,19%

EUR/USD 1,13 0,72% -1,32% -8,04%

USD/ZAR 14,47 0,19% 0,83% 21,58%

Prazo
Taxa de 

desconto
Oferta Procura Colocado

BT (63 dias) 13,43%        12.500            2.989            2.789   

BT (154 dias) 16,98%        27.500            4.576            1.876   

BT (336 dias) 18,85%        37.938            3.411            3.411   

Fontes: Bloomberg, BNA, INE, Ministério das Finanças
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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 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

Leilões semanais de OT's / BT's

Variação

Comentário de Mercado Previsões macroeconómicas

Mercado cambial e monetário*

*PIB e Balança Corrente - previsões FMI; Inflação - INE

**Média das previsões compiladas pela Bloomberg

Balança Corrente (% PIB)

Variação PIB (%)

Inflação Média (%)

*Variação do USD/AOA (ou EUR/AOA) avalia a apreciação/depreciação do USD (ou EUR) face ao Kwanza, 

enquanto a variação do AOA/USD avalia a apreciação/depreciação do Kwanza face ao USD

Segundo dados do INE, a inflação angolana continua em
desaceleração, com uma variação mensal dos preços por
1,04% em Fevereiro e variação homóloga de 17,95% - uma
diminuição de 3,53 p.p. face ao mesmo período em 2018.

As Reservas internacionais Líquidas (RIL) fixaram-se em
USD 10,5 mil milhões no mês de Fevereiro, segundo dados
preliminares do Banco Nacional de Angola (BNA), uma
diminuição de 6,1% face ao mês anterior (USD 11,1 mil
milhões). Esta contracção das RIL coloca-as em mínimos
históricos, e USD 2,5 mil milhões abaixo de Fevereiro de 2018. No
mês de Fevereiro, o BNA vendeu o equivalente a USD 800,6
milhões em divisas à banca comercial, um aumento de USD
176,1 milhões face a Janeiro (USD 624,6 milhões). Por outro
lado, o banco central rectificou em baixa o montante
disponibilizado em Janeiro (menos USD 635 milhões): assim, no
acumulado dos dois primeiros meses do ano, o BNA vendeu o
equivalente a USD 1,4 mil milhões - uma queda de 19,3% yoy. No
mercado cambial, o Kwanza depreciou-se ligeiramente face
as moedas internacionais (-0,15% face ao dólar e -0,40%
face ao euro).

Segundo o Ministro das Finanças, Archer Mangueira, o
Banco Mundial (BM) vai emprestar tranches de USD 500
milhões por ano em apoio orçamental, nos próximos três
anos. O financiamento, que totaliza USD 1,5 mil milhões, poderá
ser utilizado em função das necessidades, juntando-se a outros
financiamentos existentes pelo BM em projectos de protecção
social e abastecimento de água. O ministro declarou
igualmente que o executivo está a preparar a revisão do
OGE, que deverá ser apresentada em Abril.

A petrolífera italiana ENI fez mais uma descoberta de
petróleo no bloco 15/06 - poço Agogo-1 NFW, com reservas
estimadas entre 450 a 650 milhões de barris. Após a
descoberta nos poços Kalimba e Afoxé, esta é a terceira e a maior
descoberta neste bloco petrolífero, situado em águas profundas. O
grupo italiano funciona como operador do bloco 15/06 com uma
participação igual à da parceira Sonangol P&P (36,8%) juntamente
com a SSI Fifteen Limited (com 26,4%). No mercado
internacional, por sua vez, o preço do Brent atingiu
máximos de quatro meses, resultante dos cortes de
produção por parte da OPEP.
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