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Indicador 2020* 2021** 2022**

Variação PIB (%) -5.6 3.4 6.5

Inflação Média (%) 22.3 19.8 19.8

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

26/03/21
7 dias 

(p.p./%)
YTD 

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

LUIBOR O/N 5.38% 0.00 -4.87 -11.56

USD/AOA 621.2 0.00% -4.42% 15.76%

AOA/USD 0.00161 0.00% 4.63% -13.61%

EUR/AOA 731.9 -1.02% -8.13% 24.23%

EUR/USD 1.179 -0.92% -3.45% 6.91%

USD/ZAR 15.0 1.85% 1.97% -13.52%

Leilões semanais de OTs/ BTs na semana passada

Prazo
Taxa de 

desconto
Oferta Procura Colocado

OT 1,5 anos 23.8% 20,000 7,500 7,500

OT 2 anos 24.5% 9,124 8,981 8,981

OT 3 anos 24.7% 1,056 5,513 5,513

OT 4 anos 24.8% 7,484 1,246 1,246

Esta publicação destina-se exclusivamente a circulação privada. A informação nela contida foi obtida de fontes consideradas fiáveis, mas a sua precisão não pode ser totalmente garantida. As recomendações destinam-se exclusivamente a
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deter posições em qualquer activo mencionado nesta publicação. A reprodução de parte ou totalidade desta publicação é permitida, sujeita a indicação da fonte.
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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

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

Banco de Fomento Angola 
www.bfa.ao | Email: dfi.gee@bfa.ao 

Angola vai comprar 6 milhões de doses da vacina Sputnik V, de
origem russa, por USD 111 milhões. A compra junta-se assim aos
12,8 milhões que o país espera receber ao longo de 2021 da iniciativa
Covax, cuja primeira entrega ocorreu no início de Março.

A agência de ratings Moody’s reviu em alta a previsão de
crescimento de Angola, para 2021, por 1,5 p.p, para 2,7%. Esta
revisão deveu-se maioritariamente à subida do preço do petróleo, que
levará a um aumento de receitas que sustente o crescimento económico
e melhore as contas públicas. De igual modo, a estabilização cambial
pode levar a uma queda muito significativa do rácio da dívida sobre o
PIB e estabilizar a inflação.

A Endiama anunciou terem sido encontrados dois diamantes de
131 e 133 quilates na mina do Lulo, na Lunda Norte. O comunicado
sublinha que estas são a quarta e quinta descobertas de pedras
especiais em apenas três meses, na mina do Lulo, que é detida em 40%
pela empresa australiana Lucapa Diamond Company, em 32% pela
Endiama e em 28% pela Rosas & Pétalas.

Foram aprovadas restrições à importação de um conjunto de
produtos pré-embalados, de modo a favorecer a importação a
granel, com embalagem local. O Decreto Executivo 63/21 do
Ministério da Indústria e Comércio estabelece que, no prazo de 90 dias,
as importações de 15 produtos identificados passarão a ser feitas a
granel - “Big Bags”, incluindo açúcar, arroz, sal grosso e refinado, leite
em pó, óleo alimentar, entre outros. São abertas excepções para o
licenciamento de alguns destes produtos, sendo, por exemplo, permitida
a importação de açúcar em embalagens de 1kg, ou de arroz em
embalagens com peso entre 1-5kg.

De acordo com a AIPEX, registaram-se 345 projectos de
investimento privado nos últimos três anos, avaliados em USD
3,4 mil milhões (MM). Entre os vários sectores da actividade, a
Indústria Transformadora é a que mais se destaca com 153 projectos e
USD 1,7 MM canalizados. Há igualmente 78 projectos (USD 149 milhões)
de Comércio, 69 projectos de Serviços (USD 313 milhões) e 16 projectos
em Agricultura (USD 213 milhões). Embora Luanda continue a ser o
destino preferencial de investimento, com cerca de 79% das propostas
registadas, as províncias do Bengo (13%), Benguela (12%) e Malanje
(10%) começam a ganhar espaço.

No mercado petrolífero, o Brent oscilou entre os USD 60-65
durante a semana passada, estando a negociar em torno dos USD
63-65 no dia de hoje. Os preços desceram pressionados pela
persistência do vírus em várias geografias.
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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


