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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

21/05/21
7 dias 

(p.p./%)
YTD 

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

LUIBOR O/N 13,47% 0,22 3,22 -2,09

USD/AOA 643,5 -0,16% -0,99% 11,83%

AOA/USD 0,00155 0,16% 1,00% -10,58%

EUR/AOA 786,0 0,60% -1,34% 24,69%

EUR/USD 1,218 0,34% -0,28% 11,25%

USD/ZAR 14,0 -1,19% -4,99% -20,64%

Leilões semanais de OTs/ BTs na semana passada

Prazo
Taxa de 

desconto
Oferta Procura Colocado

BT 12 meses 16,7% 46.197 6.266 6.266

OT 1,5 anos 23,8% 14.900 2.702 2.702

OT 2 anos 24,7% 13.745 12 12

OT 3 anos 24,7% 6.987 4.825 4.825

OT 4 anos 24,8% 14.986 2.870 2.870

OT 5 anos 25,0% 2.790 7.354 7.354
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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

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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A ENI e BP anunciaram na semana passada que assinaram um
memorando de entendimento não vinculativo para discutir a
possibiliade de combinação das suas atividades upstream em
Angola. Segundo o comunicado de imprensa conjunto das operadoras
petrolíferas, esta joint venture traria "oportunidades significativas para
impulsionar conjuntamente futuros desenvolvimentos e operações em
Angola". O plano de negócios da nova empresa será acordado entre a BP
e ENI e a nova empresa será autofinanciada e beneficiará das
competencias e quadros de cada uma. As operadoras informaram ao
Governo angolano da sua intenção e qualquer decisão final estará
sujeita às aprovações governamentais, regulamentares e de parceiros
relevantes. A Sonangol anunciou que irá realizar no dia 11 de
Junho a abertura do processo de alienação parcial de algumas
das suas participações em concessões petrolíferas. Segundo a
Angop, os dados sobre Blocos e procedimentos do concurso serão
apresentados no dia de abertura. Nos mercados internacionais, a
semana foi marcada por uma quebra de pouco mais de 5% no
preço do Brent, tendo fechado a semana a negociar a USD 65. A
descida está relacionada com o aumento de casos de Covid-19 na Ásia,
havendo também alguns receios pelo possível aumento da inflação nos
Estados que poderá levar a Reserva Federal a aumentar as taxas de
juro. O preço mantém-se algo volátil, estando já a negociar acima dos
USD 67 ao dia de hoje.

Angola produz neste momento cerca de 40% dos alimentos da
sua estrutura de consumo, segundo declarações do Secretário de
Estado da Economia, Mário Caetano João. De acordo com a
intervenção do governante numa conferência da revista Economia &
Mercados, sobre o tema da Agricultura, as necessidades de importação
de bens alimentares vêm contraindo desde 2017. Segundo dados
preliminares do BNA, as importações de bens alimentares nos 12 meses
até Março de 2021 totalizaram USD 2,0 mil milhões (MM), o nível mais
baixo desde pelo menos 2012, início da série estatística; para
comparação, em 2014 o país importou USD 4,0MM em bens
alimentares. Angola e os Países Baixos assinaram recentemente
um memorando de entendimento para a implementação de um
centro agro-logistico na província de Benguela. A contrução e
implementação envolve um investimento de EUR 60 milhões e o centro
será gerido por um consórcio empresarial, integrando-se no corredor de
desenvolvimento do Lobito.

O Crédito Malparado do sector bancário angolano registou em
Março um crescimento de 2,32 p.p. situando-se em pouco mais
de 20%. Interrompeu assim uma tendência de descida desde Maio do
ano passado, ainda que estando bastante abaixo dos máximos
registados em 2020.
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Preço do petróleo (Brent Angola) e Eurobond 2025

Brent Angola (ELE) Eurobond (ELD)
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