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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 06/03/20

Moody's B3 *- - 31/03/20

Standard & Poor's CCC+ Estável 26/03/20

17/07/20
7 dias 

(p.p./%)
YTD 

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

LUIBOR O/N 15,39% 0,01 -13,43 1,57

USD/AOA 565,8 -0,43% 17,32% 63,25%

AOA/USD 0,00177 0,43% -14,76% -38,74%

EUR/AOA 646,5 0,69% 19,54% 66,38%

EUR/USD 1,143 1,13% 1,92% 1,34%

USD/ZAR 16,69 -0,55% 19,25% 20,62%

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

Prazo
Taxa de 

desconto
Oferta Procura Colocado

BT (3 meses) 17,0% 11.341 4.983 3.938

BT (6 meses) 17,6% 19.500 17.004 17.004

BT (12 meses) 18,6% 13.738 131 131

OT (1,5 anos) 23,5% 19.428 1.057 1.057

OT (2 anos) 23,8% 19.500 2.300 2.300

OT (3 anos) 24,5% 25.387 5.496 5.496

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*

Rating soberano
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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 22,6% em Junho, o 8º mês
consecutivo de subida. Entre Maio e Junho, os preços subiram 1,74%,
um decréscimo de 20 pontos base relativo ao registado em Maio
(1,94%). A maior subida foi observada nos preços dos Bens Alimentares,
com um aumento mensal de 2,28%.

Segundo o INE, a economia registou uma quebra de 1,8% no 1T
2020. As maiores quebras foram sentidas no lado da economia não-
petrolífera, com o Comércio a diminuir 11,6% yoy. Os sectores da Agro-
Pecuária, Diamantes e Financeiro, também registaram quebras
significativas, respectivamente de 7,9%, 5,2% e 5,1%. Por outro lado, a
economia petrolífera observou uma quebra mais ligeira, de 1,7%,
correspondente à ligeira diminuição no volume de petróleo produzido,
que se observou nos primeiros 3 meses de 2020. O impacto da
pandemia nos preços petrolíferos, e o cumprimento das novas quotas do
acordo da OPEP+, deverão levar a quebras mais intensas durante o
resto do ano; o OGE 2020 Revisto espera uma contracção económica de
3,6%.

Segundo os dados do Ministério das Finanças, no primeiro
semestre deste ano, as exportações de crude diminuíram cerca
de 2,4% face ao período homólogo, tendo um volume médio de
1,36 milhões de barris diários (mbd). Por outro lado, o preço médio
de exportações observou uma quebra muitíssimo significativa, levando a
uma queda de 33,7% das receitas de exportação face ao mesmo período
em 2019. Em Junho, foram exportados cerca de 1,25 mbd (-11,6%
yoy), enquanto o preço médio de exportação se fixou em USD 24,4 (-
65,1% yoy).

Também no primeiro semestre, Angola exportou 3,51 milhões de
quilates em diamantes, uma diminuição de 14,9% yoy. A queda na
produção (acompanhada por descida nos preços) deveu-se também às
consequências da pandemia, e resultou na contracção da receita em
22,95% yoy (menos USD 141,7 milhões face ao período homólogo). Em
Junho, foram exportados cerca de 799 mil quilates (um aumento de
25,6% yoy), a um preço médio de USD 102,9 totalizando uma receita de
USD 82,2 milhões.

Segundo os dados do BNA, foram vendidas um total de USD 2,68
mil milhões em divisas aos bancos comerciais no 1º semestre do
ano, uma quebra de 37,7% yoy. Em média, foram vendidos
mensalmente USD 412,7 milhões, menos USD 322,4 Milhões que no
período homólogo. Somando as vendas efectuadas pelas petrolíferas aos
bancos comerciais durante o período, resulta num total em torno dos
USD 3,97 mil milhões. No mercado cambial, a semana foi marcada
por uma valorização do Kwanza face ao Dólar (+0.43%).
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Preço do petróleo (Brent Angola) e Eurobond 2025
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