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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 -4,36

USD/AOA 317,63 -0,01% 2,92% 48,18%

AOA/USD 0,0031 0,01% -2,84% -32,51%

EUR/AOA 357,15 -0,29% 1,17% 35,09%

EUR/USD 1,12 0,03% -1,92% -8,34%

USD/ZAR 14,11 -3,34% -1,63% 19,38%

Prazo
Taxa de 

desconto
Oferta Procura Colocado

BT (3 meses) 13,30%        20.000            6.276            1.976   

BT (6 meses) 16,85%        30.000          20.306          10.605   

BT (12 meses) 18,70%        40.000          17.957          10.657   

Fontes: Bloomberg, BNA, INE, Ministério das Finanças

Rating soberano

Standard & Poor's

Moody's

03/04/19

Agência

Fitch

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

Exportações petrolíferas e receitas fiscais* Previsões de crescimento do PIB - MinFin

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

A Total S.A. começou a 2ª fase de produção no Bloco 32,
Kaombo Sul, o que deverá levar a produção total nesse
Bloco a 0,23 milhões de barris diários (mbd). A primeira
metade, Kaombo Norte, tinha começado a produção a meio de
2018. Segundo dados do Ministério das Finanças, as exportações
fixaram-se em 1,44 mbd em Janeiro e 1,57 mbd em Fevereiro, o
que corresponde a diminuições homólogas de 7,9% e 1,6%,
respectivamente; no conjunto dos dois meses, corresponde a uma
exportação de 1,50 mbd. A nossa expectativa inicial era de um
nível mais próximo dos 1,60 mbd neste trimestre, pelo que estes
números confirmam uma perspectiva mais negativa de outras
fontes de dados. As receitas de exportação totalizaram USD 5,1
mil milhões, uma diminuição de 17,1% face aos dois primeiros
meses de 2018, fruto do preço mais baixo do barril - preço médio
fixou-se em USD 57,3 para Janeiro e Fevereiro de 2019.
Igualmente em consequência dessa redução de preços, a receita
fiscal fixou-se em USD 2,0 mil milhões (-9,6% yoy).

Segundo a Estratégia de Endividamento de Médio Prazo
(2019-2021) do Ministério das Finanças, a economia deverá
crescer 0,4% em 2019, bem abaixo da previsão anterior de
2,8%. A diferença deve-se essencialmente a uma menor previsão
para o PIB petrolífero, que se espera diminuir 2,2%, quando se
previa antes um crescimento de 1,7%. A confirmar-se, este dado
é consistente com uma produção petrolífera pouco abaixo dos 1,49
mbd para a totalidade do ano. Seria um cenário mais negativo do
que o esperado, tendo em conta que não cobriria sequer a quota
de exportação permitida pela OPEP (1,478 mbd), tendo em conta
o crude que é refinado domesticamente (média de 0,03 mbd em
2018). Para 2020 e 2021, o Ministério prevê um crescimento de
3,2%. Durante os 3 anos, espera o MinFin que o crescimento do
PIB não-petrolífero acelere, passando de 1,5% em 2019, para
3,7% em 2020 e 4,5% em 2021.

Segundo o MinFin, continuarão as reuniões com o FMI em
Washington, tendo a instituição adiado o veredicto sobre a
avaliação do Programa e em consequência o desembolso da
segunda tranche do empréstimo. Os responsáveis angolanos
participarão nas Reuniões de Primavera das Instituições de
Bretton Woods (FMI e Banco Mundial), a ocorrer entre 8 e 14 de
Abril.
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*Inclui direitos da concessionária (Sonangol)
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