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Indicador 2020* 2021** 2022**

Variação PIB (%) -5,6 3,4 6,5

Inflação Média (%) 22,3 19,4 19,4

Balança Corrente (% PIB) 2,9 11,3 7,0

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

19/03/21
7 dias 

(p.p./%)
YTD 

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

LUIBOR O/N 5,38% 0,00 -4,87 -10,55

USD/AOA 621,2 1,02% -4,42% 19,77%

AOA/USD 0,00161 -1,01% 4,63% -16,51%

EUR/AOA 739,4 0,87% -7,19% 32,67%

EUR/USD 1,190 -0,46% -2,60% 11,28%

USD/ZAR 14,7 -1,60% 0,12% -15,77%

Leilões semanais de OTs/ BTs na semana passada

Prazo
Taxa de 

desconto
Oferta Procura Colocado

OT USD 2 anos 3,7% 10 6 6

OT 1 ano 23,8% 20.000 7.033 7.033

OT 2 anos 24,5% 15.419 2.291 2.291

OT 3 anos 24,7% 12.674 7.618 7.618

OT 4 anos 24,8% 14.739 6.256 6.256

OT 5 anos 25,0% 20.000 1.500 1.500

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

*Inflação - INE; PIB, Balança Corrente - Previsão BFA

**Previsão BFA

O Indicador de Clima Económico melhorou nos últimos 3 meses
de 2020 para -16 pontos, mantendo-se ainda assim em terreno
negativo - tinha registado -24 pontos no 3T 2020. Os sectores da
Construção e Comércio (sectores com mais peso no PIB não-petrolífero)
registaram subidas de 11 e 19 pontos, respectivamente. Em sentido
contrário, o sector dos transportes e comunicação observaram descidas
de 7 e 8 pontos. O comportamento do indicador confirma a expectativa
de uma diminuição homóloga do PIB no último trimestre de 2020, ainda
que menos acentuada do que no trimestre anterior.

Segundo o INE, balança comercial de bens tornou-se mais
positiva no 4T 2020, com um saldo de AOA 2,08 biliões (B), cerca
de USD 3,2 mil milhões (MM). No trimestre anterior, o saldo foi de
AOA 1,77B, ou USD 3,0MM. A melhoria resultou do aumento do valor
das exportações, para AOA 3,75B (USD 5,8MM), face aos AOA 3,12B
(USD 5,3MM) registados no 3T 2020. Em termos homólogos tratou-se de
uma redução de 34,8%, em Dólares. As importações fixaram-se em AOA
1,67B - USD 2,6MM, menos 12,6% face ao mesmo trimestre de 2019.
Note-se que a diminuição nas importações foi particularmente acentuada
nos bens de consumo (-31,1%). O INE informou que terá início
amanhã o primeiro Recenseamento Agro-pecuário e Pescas, que
deverá decorrer até 2022, num projecto financiado pelo Banco
Mundial.

Foi aprovada na semana passada a 2a tranche de um empréstimo
de suporte orçamental a Angola pelo Banco Mundial, no valor de
USD 700 milhões. A 1ª tranche, de USD 500 milhões, foi
desembolsada em 2019. Tal como para o Programa de Financiamento
Ampliado do FMI, este financiamento é condicionado ao cumprimento de
medidas definidas em 2 pilares de actuação: Reforçar o ambiente
institucional e macroeconómico do país e a Protecção dos mais pobres e
vulneráveis.

O Consórcio Quantem, integrado por três empresas americanas e
uma angolana ganhou o concurso internacional para a
construção da Refinaria do Soyo. Segundo o comunicado, a refinaria
deverá processar 100 mil barris de petróleo por dia, correspondendo a
37% das necessidades do país.

Segundo o Jornal Expansão, os 10 maiores depositantes do
Banco Económico deverão tornar-se accionistas do banco na
troca de 35% dos depósitos. O jornal esclarece que o processo terá
partido da iniciativa do banco central, sendo descrito por fontes citadas
pelo jornal como a única solução para resolver o problema do aumento
de capital do banco.
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Preço do petróleo (Brent Angola) e Eurobond 2025

Brent Angola (ELE) Eurobond (ELD)
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Sentimento Económico (Construção e Comércio)

Construção Comércio Indicador Geral de Clima Económico
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Importações de Bens por tipo de bens

Consumo Intermédios Bens de capital


