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Indicador 2020* 2021** 2022**

Variação PIB (%) -5,4 3,4 6,5

Inflação Média (%) 22,3 19,8 19,8

Balança Corrente (% PIB) 1,5 11,3 6,9

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

14/05/2021
7 dias 

(p.p./%)

YTD 

(p.p./%)

12 meses 

(p.p./%)

LUIBOR O/N 13,47% 0,29 3,22 -2,07

USD/AOA 644,5 -0,08% -0,83% 16,23%

AOA/USD 0,00155 0,08% 0,84% -13,97%

EUR/AOA 781,3 0,45% -1,94% 30,36%

EUR/USD 1,212 -0,40% -0,81% 12,14%

USD/ZAR 14,1 0,40% -3,95% -23,48%

Leilões semanais de OTs/ BTs na semana passada

Prazo
Taxa de 

desconto
Oferta Procura Colocado

BT 12 meses 16,7% 16 963 2 874 2 874

OT 1,5 anos 23,8% 5 636 13 858 13 858

OT 2 anos 24,7% 20 000 6 205 6 205

OT 3 anos 3,7% 7 987 1 000 1 000

OT 4 anos 5,2% 20 000 5 014 5 014

OT 5 anos 5,9% 6 370 3 581 3 581

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*
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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, PIB - INE, Balança Corrente - BNA; 

**Previsão BFA

A inflação nacional fixou-se em 2,09% em Abril, face ao mês

anterior, a subida mais elevada desde Setembro de 2018. Em
termos homólogos, registou-se igualmente uma subida, para 24,82%.
Por outro lado, em Luanda, a subida mensal voltou a ser mais elevada:

os preços aumentaram 2,32% face a Março, um pouco abaixo do
máximo recente de 2,35%, em Fevereiro. Em comparação com o

mesmo mês de 2020, os preços subiram 27,66% - trata-se da subida
mais alta desde Novembro de 2017. Continua a registar-se uma

diferença significativa no comportamento dos preços a nível nacional e
na província de Luanda, justificada pelo maior aumento dos preços dos
bens alimentares e bebidas não alcoólicas na província da capital: este

sub-índice registou uma subida de 2,78% mom em Luanda, +20 pontos
base do que o aumento a nível nacional (+2,58%). Ao mesmo tempo,

está a dar-se uma subida das taxas de juro no mercado
interbancário, com a taxa Luibor overnight a fixar-se em 13,47%
na passada sexta-feira, o valor mais alto desde Setembro do ano

passado. A subida resulta de ums esforço de retirada de liquidez ao
mercado por parte do BNA, apostando justamente em combater a

inflação. O banco central tem usado as operações de mercado aberto
(providenciando liquidez aos bancos a troco da cativação temporária de

títulos) para gerir a liquidez, sendo que tem propsoto taxas mais
elevadas sobretudo a partir do mês de Abril.

Foi publicada na semana passada em Diário da República a Lei
da Insolvência, que permitirá melhorar as condições de negócio

no país. Angola era dos poucos países sem um regime legal autónomo
sobre a matéria, levando a que tivesse 0 pontos no critério relacionado
com este assunto no ranking do Doing Business, do Banco Mundial. A

elaboração da legislação contou justamente com o apoio de técnicos do
Banco Mundial, no âmbito da cooperação entre o país e a instituição.

O Governo lançou um concurso internacional para a concessão

do terminal polivalente de contentores e carga geral do Porto do
Lobito. A concessão será por um prazo de 20 anos, e as propostas
deverão ser apresentadas até dia 16 de Agosto. O Porto tem 3

terminais: de contentores, com capacidade de 12 mil unidades de
contentores de 20 pés (TEUS); o mineiro, com capacidade operacional

de 3,6 milhões de toneladas por ano; e o porto seco, com capacidade
estática de 8 milhões de TEUS por ano.

O preço do Brent tem flutuado entre os USD 66-70, havendo uma
perspectiva de equilíbrio entre oferta e procura no curto-prazo.

Hoje negociava pouco abaixo dos USD 69.
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Preço do petróleo (Brent Angola) e Eurobond 2025

Brent Angola (ELE) Eurobond (ELD)
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