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Indicador 2019* 2020** 2021**

Variação PIB (%) -0,9 -4,0 0,9

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 Caa1 Estável 08/09/20

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

06/11/20
7 dias 

(p.p./%)
YTD 

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

LUIBOR O/N 11,93% -0,50 -16,89 -2,98

USD/AOA 660,1 -0,27% 36,89% 41,79%

AOA/USD 0,00151 0,27% -26,95% -29,47%

EUR/AOA 784,1 1,42% 44,98% 52,00%

EUR/USD 1,189 2,08% 6,03% 7,59%

USD/ZAR 15,7 -3,14% 12,38% 6,72%

Leilões semanais de OTs/ BTs na semana de 26-30 Out.

Prazo
Taxa de 

desconto
Oferta Procura Colocado

BT (3 meses) 17,1% 14.840 15.612 15.612

BT (6 meses) 18,0% 15.656 15.552 15.552

BT (12 meses) 18,0% 20.000 32.306 32.306

OT (1.5 anos) 23,5% 15.000 8.116 8.116

OT (2 anos) 24,0% 24.521 9.856 9.856

OT-ME (5 anos)* 5,9% 2 0 0

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

O OGE 2021 será discutido na generalidade a 17 de
Novembro - o documento aponta para um novo défice
orçamental, em torno dos 2,2% do PIB, assumindo 1,22
milhões de barris diários em produção petrolífera, e o Brent
a USD 39. Segundo o Ministério das Finanças, 2021 será
novamente um ano desafiante, com uma previsão de crescimento
económico nulo: a economia petrolífera deverá continuar em
quebra (-6,2%), devido à descida no volume de produção,
enquanto a economia não-petrolífera deverá recuperar 2,1%. O
documento revela também uma execução orçamental mais
optimista do que o previsto em 2020, esperando-se um défice
orçamental de 1,5% do PIB (4,0% no OGE Revisto): em
particular, o Governo espera agora uma maior receita em
impostos, em AOA 0,6 triliões, com a despesa apenas ligeiramente
abaixo do previsto - as expectativas estão agora em linha com as
que o BFA estimava anteriormente.

Segundo o INE, a taxa de desemprego voltou a subir no 3T
2020, para 34%, 1,3 pontos percentuais (pp) acima do
registado no 2T2020 e 4,4pp acima do período homólogo.
Trata-se do 5o trimestre consecutivo de aumento na taxa de
desemprego, desde o início da série estatistica no 2T2019. Nas
zonas urbanas, verificou-se uma diminuição do desemprego, para
44,8% (-1,8pp) enquanto que nas zonas rurais o desemprego
registou um aumento trimestral de 4,5pp para 19,2%. A
população economicamente ativa no país aumentou 5,7% entre o
2T2020 e 3T2020, para 15,3 milhões.

A Sociedade de Comercialização de Diamantes (Sodiam)
anunciou na semana passada que irá suspender os leilões
de diamantes este ano. De acordo com o seu administrador
Fernando Amaral, a suspensão deste leilão deve-se à
desaceleração da indústria mineira, que afectou os níveis de
produção das empresas do sector.

A petrolífera francesa Total pretende vender participações
em alguns campos petrolíferos em Angola. Segundo a
agência de noticias Reuters, a Total poderá arrecadar cerca de
USD 300 milhões com a venda da sua participação no Bloco 14. A
venda desta participação fará parte duma iniciativa da petrolifera
francesa para concentrar os seus esforços nos maiores e mais
lucrativos campos de petróleo em Angola, como o Bloco 17.
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Preço do petróleo (Brent Angola) e Eurobond 2025

Brent Angola (ELE) Eurobond (ELD)
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