
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

07/06/19
7 dias 

(p.p./%)
YTD 

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

LUIBOR O/N 15,74% 0,01 -1,01 -5,29

USD/AOA 339,0 2,58% 9,84% 41,95%

AOA/USD 0,00295 -2,52% -8,96% -29,55%

EUR/AOA 381,9 3,65% 8,18% 35,82%

EUR/USD 1,126 0,85% -1,77% -4,54%

USD/ZAR 15,10 3,58% 5,27% 16,39%

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

Prazo
Taxa de 

desconto
Oferta Procura Colocado

BT (12 meses) 15,85% 50.000 3.504 2.504

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

No âmbito da conferência “Angola Oil & Gas 2019”, a ExxonMobil
anunciou que renovará o investimento no Bloco 15, prolongando
a licença de produção até finais de 2032. No acordo, em que a
Sonangol ganha uma participação de 10%, prevê-se um investimento
que resultará num aumento de produção de 0,04 milhões de barris
diários (mbd) - o Bloco chegou a exportar uma média de 0,53 mbd em
2010, com o volume a reduizr-se gradualmente para 0,24 mbd em
2018. A ANPG anunciou uma ronda de leilões de blocos nas bacias
do Namibe e Benguela para Outubro, na primeira oferta pública
desde o leilão da camada pré-sal em 2011. Será realizado a partir
de Setembro um roadshow em Houston, Londres e Dubai. O leilão
insere-se na estratégia para venda de participações em 55 blocos nos
próximos 6 anos. Houve igualmente um acordo inicial para a
construção de um terminal de regaseificação (transformação de
LNG em gás para uso doméstico e industrial) pela New Fortress
Energy, uma empresa do sector do gás natural. O acordo prevê
também a possibilidade de exploração de mais recursos de gás natural
angolano e de construção de uma unidade de liquefacção. Finalmente,
a Eni e a Sonangol anunciaram a criação de uma empresa
conjunta, a Solenova, que deverá investir em projectos de
energias renováveis em Angola.

Segundo o INE, o Indicador Geral de Clima Económico (ICE)
registou nova melhoria no 1T 2019 (embora permaneça
negativo), subindo de -12 para -9 relativamente ao 4T 2018, com
o valor mais alto desde o 3T 2015. Destaque para os sectores da
Comunicação e Indústria Extrativa, que viram a confiança subir,
respectivamente, para 37 e 1, máximos desde 1T 2015 e 3T 2014.

No mercado cambial, a semana foi marcada por uma significativa
depreciação do Kwanza face as moedas internacionais, tendo
perdido 2,5% face ao Dólar. É de registrar também que, no mercado
paralelo, o Kwanza seguiu a mesma tendência tendo perdido 2,13% face
à moeda americana (USD/AOA a 480), o que coloca a diferença entre o
câmbio paralelo e oficial em 41,6%.

O OGE revisto para 2019 teve aprovação final no Parlamento na
semana passada. Os setores dos Transportes e da Agricultura foram os
mais afetados pela redução de despesa, face ao previsto inicialmente,
em 40,81% e 50,11%, respectivamente. Para uma informação mais
detalhada, consulte a Nota Informativa 5/2019, disponível em
www.bfa.ao. Esta quarta-feira, dia 12 de Junho, o FMI tomará a
decisão relativa à primeira revisão do cumprimento do Programa de
Financiamento Ampliado (decisão essa inicialmente prevista para Março
deste ano), e que resultará no desembolso da segunda tranche, caso
haja aprovação, cenário que antecipamos.
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Preço do petróleo (Brent Angola) e Eurobond 2025
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Exportações de petróleo do Bloco 15


