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Indicador 2019* 2020** 2021**

Variação PIB (%) -0,9 -4,0 0,7

Inflação Média (%) 17,2 22,6 20,0

Balança Corrente (% PIB) 5,8 -6,6 -5,6

Agência Rating Outlook
Última 

alteração

Fitch CCC - 04/09/20

Moody's B3 Sob revisão 31/03/20

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

04/09/20
7 dias 

(p.p./%)
YTD 

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

LUIBOR O/N 13,56% -1,54 -15,26 0,06

USD/AOA 613,6 3,00% 27,24% 67,92%

AOA/USD 0,00163 -2,92% -21,41% -40,45%

EUR/AOA 726,7 2,42% 34,38% 79,97%

EUR/USD 1,184 -0,55% 5,57% 7,28%

USD/ZAR 16,6 0,04% 18,58% 11,55%

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

Prazo
Taxa de 

desconto
Oferta Procura Colocado

BT (3 meses) 17,1% 10.000 7.265 7.265

BT (6 meses) 18,0% 10.000 1.818 1.818

BT (12 meses) 19,0% 15.693 8.503 8.503

OT (2 anos) 22,5% 23.100 9.438 9.438

OT (3 anos) 23,5% 5.750 1.257 1.257

OT (4 anos) 24,8% 15.000 125 125

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

Previsões macroeconómicas
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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

As exportações de crude entre Janeiro de Julho de 2020
registaram uma quebra de 3,7% yoy - em média, foram
exportados 1,34 milhões de barris diários (mbd). No mês de Julho,
as exportações totalizaram 1,24mbd - o nível mais baixo desde
Dezembro do ano passado. Desde o início do ano, o crude angolano foi
vendido a uma média de USD 42,7 (USD 63,6 no período homólogo); a
receita fiscal no período foi de USD 4,6MM, -33,3% yoy. A produção
deverá continuar abaixo dos 1,30mbd, devido às quotas de produção da
OPEP. No sector dos diamantes, registaram-se exportações de 3,6
milhões de quilates também entre Janeiro e Julho, uma redução
de 25,0% yoy. Juntamente com a quebra no preço médio de
exportação (-6,9% yoy), a actividade resultou numa receita fiscal de
USD 34,8 milhões, 35,1% abaixo das receitas no mesmo período de
2019. Na economia como um todo, a confiança está em franca
quebra, com o indicador de conjuntura económica do 2º
trimestre de 2020 no nível mais baixo desde o 2T 2017, em -21
pontos. Trata-se de uma quebra bastante acentuada, que reflecte as
preocupações dos agentes económicos na actual situação - em
particular, desde o final de 2019 notaram-se agravamentos mais fortes
nos sectores dos transportes (-26 pontos face a 4T 2019) e da indústria
transformadora (-25 pontos).

A agência de rating Fitch baixou a notação soberana de Angola
em dois níveis, para CCC, apenas um degrau acima do default.
Esta passa a ser a pior notação de Angola entre as big 3, com a S&P a
atribuir um rating um nível acima. A Fitch estima que a dívida
permaneça acima dos 120% do PIB até 2022, mesmo com os acordos
de moratória de dívida esperados e fundos adicionais provenientes de
multilaterais. No jornal Expansão, foi reportado que a decisão do
FMI para a avaliação do Programa de Financiamento (com
subsequente desembolso se positiva) deverá ocorrer a dia 16 de
Setembro. Restam ainda detalhes para definir com entidades chinesas,
em relação aos acordos de moratória de dívida. Porém, segundo as
declarações da Ministra das Finanças e cálculos do BFA a partir do OGE
Revisto, presume-se que está já fechado um acordo de moratória de
dívida com o China Development Bank, que é o credor de cerca de 1/5
da dívida pública angolana. Permanece incerto sobre se existirá
aprovação da avaliação do FMI - que desbloquearia cerca de USD 0,9MM
em fundos no imediato.

As Reservas Internacionais Líquidas fixaram-se em USD 9,6MM
no final de Agosto, cerca de USD 2,1MM abaixo de Dezembro de
2019. De acordo com os cálculos do BFA, o montante garante 7,0
meses de importações de bens e serviços. No mercado cambial, o
Kwanza depreciou 2,9%, cotando por USD/AOA 613,6 na sexta-feira.
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Preço do petróleo (Brent Angola) e Eurobond 2025

Brent Angola (ELE) Eurobond (ELD)
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Exportações petrolíferas e receitas físcais 

Receitas governamentais petrolíferas (ELD) Exportações (ELE)

*Inclui direitos da concessionária (ANPG)
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*Proxy estatístico


