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Indicador 2019* 2020** 2021**

Variação PIB (%) -0,9 0,3 1,0

Inflação Média (%) 17,2 24,1 18,0

Balança Corrente (% PIB) 5,8 -1,3 -1,5

Agência Rating Outlook
Última 

alteração

Fitch B- Estável 09/03/20

Moody's B3 Estável 27/04/18

Standard & Poor's B- Negativo 11/02/20

15/05/20
7 dias 

(p.p./%)
YTD 

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

LUIBOR O/N 15,54% 0,02 -13,28 -0,19

USD/AOA 562,7 3,92% 16,70% 72,29%

AOA/USD 0,00178 -3,77% -14,31% -41,96%

EUR/AOA 608,4 3,61% 12,49% 66,12%

EUR/USD 1,082 -0,18% -3,50% -3,17%

USD/ZAR 18,59 1,32% 32,79% 30,10%

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

Prazo
Taxa de 

desconto
Oferta Procura Colocado

BT (3 meses) 16,0% 19.964 2.097 2.097

BT (6 meses) 16,5% 7.000 218 218

BT (12 meses) 18,5% 19.597 1.649 1.649

OT (2 anos) 23,5% 11.312 3.838 3.838

OT (3 anos) 23,5% 14.201 29.008 29.008

OT (4 anos) 24,50% 11.680 1.077 1.077

Fontes: Bloomberg, BNA, INE, Ministério das Finanças, OPEP
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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, Inflação - INE; Balança Corrente - BNA e cálc. BFA
**Média das previsões compiladas pela Bloomberg

*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

Mercado cambial e monetário*

Rating soberano

Previsões macroeconómicas
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A inflação homóloga subiu para 20,8% em Abril, registando o 6º
mês consecutivo de subida e o valor mais elevado desde Março
de 2018. De acordo com os dados do INE, entre Março e Abril, os
preços subiram 2,05%, um aumento 20 p.b. face a Março (1,85%). O
aumento foi especialmente elevado nos Bens Alimentícios, nas Bebidas
Alcoólicas/Tabaco e na Saúde com 3,15%, 2,47% e 2,04%,
respectivamente. A continuada depreciação do Kwanza deverá manter a
inflação mensal em aceleração acima dos 2% em Maio, sendo que a
inflação homóloga deverá superar os 21%.

Segundo os dados do BNA, em Abril, foram disponibilizados aos
bancos comerciais pouco mais de USD 188 milhões em divisas (-
77,6% yoy), um mínimo desde Junho de 2005. Juntando as divisas
vendidas directamente pelas operadoras petrolíferas (que voltaram a
poder vender divisas aos bancos no início do ano), os bancos compraram
USD 411 milhões (-51,1% yoy). Nos primeiros 4 meses do ano, foram
vendidas (pelo BNA e operadoras) USD 3,0 mil milhões (MM), apenas
0,8% acima do montante vendido entre Janeiro e Abril de 2019. No
mercado cambial, o Kwanza depreciou 3,8% face ao dólar tendo
fechado a semana em USD/AOA 562,7. No mercado paralelo, o
Dólar está ser negociado a AOA 670, segundo o Kinguila Hoje;
correspondendo a um intervalo pouco acima dos 19%.

O banco central procedeu já às primeiras operações de cedência
de liquidez directamente às PMEs, tendo comprado até 13 de
Maio AOA 6,9MM de títulos a 16 empresas; a linha poderá comprar
até AOA 100MM, ao abrigo do instrutivo 06/2020.

Entre os principais bancos com contas conhecidas o BFA registou
o maior resultado atribuível aos accionistas, em USD 0,35MM,
contando com USD 32 milhões reconhecidos em resultados
transitados; o BAI registou um resultado em torno dos USD
0,33MM, enquanto o SBA e BMA lucraram, respectivamente, USD
0,09MM e USD 0,08MM. À excepção do BAI, os outros 3 bancos
registaram quebras nos lucros. Por outro lado, o BPC terminou 2019 com
um prejuízo superior a USD 0,4MM. O crédito vencido representa 95%
do crédito total, sendo que o banco regista como imparidade 96,8% do
crédito; o registo destas imparidades em 2019 justifica a larga maioria
do prejuízo.

As licenças resultantes do concurso internacional de direitos
mineiros foram atribuídas à Cimenfort (Angola) e Mimbos
Resources (Austrália) para fosfato, e ao consórcio Bizzi/Somipa
(Angola/Brasil) e Ishangol (EUA) para diamantes. Não foi atribuída
nenhuma licença para exploração de ferro.
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Preço do petróleo (Brent Angola) e Eurobond 2025

Brent Angola (ELE) Eurobond (ELD)
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Alocação de divisas e Reservas Internacionais

Divisas alocadas (ELD) Reservas Internacionais Líquidas (ELE)
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