
Indicador 2018* 2019** 2020**

Variação PIB (%) -1,7 1,8 2,4

Inflação Média (%) 19,6 15 14,6

Balança Corrente (% PIB) 7,0 1,4 0,8

Agência Rating Outlook
Última 

alteração

Fitch B Estável 25/04/18

Moody's B3 Estável 27/04/18

Standard & Poor's B- Negativo 08/02/19

31/05/19
7 dias 

(p.p./%)
YTD 

(p.p./%)
12 meses 
(p.p./%)

LUIBOR O/N 15,73% 0,00 -1,02 -5,29

USD/AOA 330,5 0,48% 7,08% 40,06%

AOA/USD 0,00303 -0,48% -6,61% -28,60%

EUR/AOA 369,7 0,83% 4,73% 34,44%

EUR/USD 1,116 -0,01% -2,68% -4,00%

USD/ZAR 14,73 2,37% 2,70% 18,21%

Leilões semanais de OT's / BT's na semana passada

Prazo
Taxa de 

desconto
Oferta Procura Colocado

BT (12 meses) 15,90% 25.000 4.621 4.621

OT ME* (2 anos) 3,70% 20 20 20

OT ME* (3 anos) 4,50% 20 20 20

OT ME* (4 anos) 5,20% 18 18 18

OT IKZ** (6 anos) 5,25% 10.305 1.604 1.604

Fontes: Bloomberg, BNA, INE, Ministério das Finanças

*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
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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 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.

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

Variação

Comentário de Mercado

*PIB - previsões FMI; Inflação - INE; Balança Corrente - BNA e cálc. BFA
**Média das previsões compiladas pela Bloomberg

Segundo dados do BNA, a dívida pública externa totalizou USD
46,7 mil milhões no final do 1T 2019. Face ao final de 2018,
registou-se uma ligeira redução, de menos de USD 200 milhões. Em
percentagem do PIB, a dívida pública externa era de 53,3%; de acordo
com os nossos cálculos, este montante poderá ter descido para cerca de
52% do PIB. Por outro lado, estimamos que a dívida interna terá
diminuido também em percentagem do PIB. A percentagem terá descido
dos 31,5% do PIB no final de 2018 para um número pouco acima dos
30% no final de Março: o valor exacto depende do ritmo a que foram
emitidas as Obrigações para pagamentos de atrasados a fornecedores.
Assim, a dívida pública, que totalizava 84,7% do PIB no final de
2018, terá descido pelo menos 2 pontos percentuais (p.p.), para
cerca de 82,5% do PIB. Sobre o pagamento de atrasados a
fornecedores, o Executivo anunciou que já pagou metade dos USD 500
milhões em dívida a empresas portuguesas, pretendendo pagar uma
parcela de USD 40 milhões em breve.

Começam amanhã os 3 dias de conferência Angola Oil & Gas
2019, em que estarão presentes os principais representantes do
sector, tal como representantes do Estado, incluindo o
Presidente da República. Segundo dados da imprensa, irá ser lançada
a primeira Ronda de Licitações para Campos Marginais de petróleo. Na
semana passada, a Sonangol e a Equinor anunciaram uma
parceria para a realização de atividades de exploração conjunta
de petróleo na bacia do Baixo Congo. A empresa norueguesa foi
operadora nos blocos 38/39, que não chegaram à fase de produção;
neste momento tem apenas participação em alguns blocos. Esta
manhã, foi anunciada a 5ª descoberta recente pela Eni no Bloco
15/06, o Agidigbo-1, elevando o total de descobertas a um
acumulado de até 1,8 mil milhões de barris.

No mercado internacional, o Brent caiu bastante devido à
intensificação de barreiras aduaneiras por parte dos Estados
Unidos. A commodity negociava esta manhã em torno dos USD 62.

Foram conseguidas as ratificações necessárias para a entrada em
vigor do Acordo de Livre Comércio da África Continental
(AfCFTA), acordado em Março de 2018, e assinado até agora por
52 dos 55 países africanos. É importante realçar que a Nigéria (maior
economia do continente) se recusou a assinar. Este acordo pretende
eliminar mais de 90% das tarifas e criar um mercado único para
a livre circulação de bens e serviços. O acordo entrará em vigor,
segundo um responsável da União Africana, a 7 de Julho do ano
corrente. A implementação deste acordo deverá demorar alguns anos
devido à complexidade logística do mesmo.
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Preço do petróleo (Brent Angola) e Eurobond 2025
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Alocação de divisas e Reservas Internacionais

Divisas alocadas (ELD) Reservas Internacionais Líquidas (ELE)
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