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Indicador 2019* 2020** 2021**

Variação PIB (%) -0,9 -2,3 1,0

Inflação Média (%) 17,2 25,0 20,0

Balança Corrente (% PIB) 5,8 -7,0 -5,2

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

19/06/20
7 dias 

(p.p./%)
YTD 

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

LUIBOR O/N 15,36% -0,07 -13,46 0,35

USD/AOA 601,3 1,05% 24,70% 76,72%

AOA/USD 0,00166 -1,04% -19,81% -43,41%

EUR/AOA 674,6 0,19% 24,74% 75,39%

EUR/USD 1,118 -0,69% -0,31% -1,02%

USD/ZAR 17,33 1,48% 23,80% 20,90%

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

Prazo
Taxa de 

desconto
Oferta Procura Colocado

BT (3 meses) 16,0% 8.499 3.130 3.130

BT (6 meses) 17,5% 7.425 4 4

BT (12 meses) 18,5% 9.192 600 600

OT (2 anos) 23,8% 19.000 17.639 17.639

OT (3 anos) 23,5% 8.300 3.025 3.025

OT (4 anos) 24,5% 10.000 177 177

Fontes: Bloomberg, BNA, INE, Ministério das Finanças, OPEP

*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*
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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
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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

A inflação homóloga subiu para 21,8% em Maio, o 7º mês
consecutivo de subida e o valor mais alto desde Janeiro de 2018.
Entre Abril e Maio, os preços subiram 1,94%, um decréscimo de 11p.b.
relativo ao registado em Abril (2,05%); trata-se de uma taxa menos
elevada do que esperávamos, dado o impacto continuado da
depreciação, que se tem vindo a tornar mais pronunciada. Os Bens
Alimentares, Bebidas Alcoólicas & Tabaco, e a Saúde continuam a
registar os maiores crescimento mensais: 2,59%, 1,98% e 1,96%,
respectivamente. Esperamos observar um crescimento continuado da
inflação nos próximos meses, sendo que a inflação homóloga deverá
ficar em torno dos 23% em Junho.

Segundo os dados recolhidos de maneira independente pela
OPEP, Angola produziu cerca de 1,28 milhões de barris diários
(mbd) em Maio (-13,3% yoy). Nos primeiros 5 meses de 2020, a
produção petrolífera média mensal situou-se em 1,35mbd, uma redução
de 6,2% face ao periodo homólogo. Em Junho, Julho e Agosto, Angola
terá igualmente reduzido o volume de produção, de maneira a cumprir
com a quota do acordo da OPEP+. Segundo a agência de notícias
Reuters, há 38 carregamentos de crude programados para Agosto,
correspondendo a uma exportação diária de 1,23mbd - a quota para
esse mês situa-se em 1,25mbd. Nos mercados internacionais, o
Brent recuperou terreno, tendo fechado a semana acima dos USD
42. Este aumento surge devido a notícias por parte da OPEP+ de que
irão cumprir com os cortes na oferta previamente anunciados,
juntamente com alguns sinais de recuperação da procura pela
commodity.

No 1T de 2020, o Governo desembolsou cerca de AOA 63,7 mil
milhões (MM) na regularização de atrasados. No Relatório da
execução da estratégia de regularização dos atrasados relativo ao 1º
trimestre, o Ministério das Finanças anunciou que o valor foi repartido
por 21 acordos de regularização de dívida inscrita no Sistema Integrado
de Gestão Financeira do Estado (SIGFE). Essa regularização foi feita via
três formas de pagamento definidas: Obrigações do Tesouro (63,5%),
pagamentos em numerário (33,3%) e compensações fiscais (3,2%). O
Minfin anunciou que, devido às dificuldades de tesouraria em
2020, suspendeu os pagamentos em numerário e irá abrandar o
ritmo de eliminação dos atrasados internos.

O Presidente da República autorizou na semana passada a
alienação da participação social de 25% da Sonangol no Banco
Caixa Geral Angola. Esta medida vem após a autorização para o
mesmo efeito das participações detidas pela Endiama e Sonangol no
Banco BAI, no quadro do programa de privatizações (PROPRIV).
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