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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

28/05/21
7 dias 

(p.p./%)
YTD 

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

LUIBOR O/N 13,63% 0,16 3,38 -1,78

USD/AOA 642,2 -0,20% -1,18% 11,60%

AOA/USD 0,00156 0,20% 1,20% -10,40%

EUR/AOA 782,3 -0,47% -1,81% 23,43%

EUR/USD 1,219 0,08% -0,20% 10,07%

USD/ZAR 13,8 -1,41% -6,33% -21,40%

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

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

O BNA decidiu aumentar o coeficiente de reservas obrigatórias
em Moeda Estrangeira, de 17% para 22%. A decisão, tomada no
Comité de Política Monetária da passada sexta-feira, pretende afinar o
mecanismo de controlo da liquidez por parte da autoridade monetária,
numa altura em que o controlo da inflação é o principal objectivo do
banco central. No dia 21, o BNA havia também definido que os bancos
deveriam manter em reservas 100% dos saldos governamentais em
moeda nacional, face aos 22% que ocorriam anteriormente, o que
resultou num maior aperto da liquidez no sistema bancário. No CPM, o
BNA reconheceu os efeitos mais recentes da subida de preços dos bens
alimentares na inflação geral, levando-o a rever em alta a previsão para
a inflação no final de 2021, para 19,5% (18,7% anteriormente). Além
disso, o BNA espera também um saldo positivo da Balança de
Pagamentos durante este ano, em cerca de USD 0,45MM, o que
corresponderia a um aumento das Reservas Internacionais Brutas no
mesmo montante. Em Abril, a inflação homóloga foi de 24,8%; ao
mesmo tempo, a base monetária em moeda nacioanl subiu 15,4% yoy,
enquanto o agregado monetário M2 em moeda nacional subiu 21,3% em
termos homólogos. A próxima reunião do CPM do BNA realizar-se-á no
dia 29 de Julho. O Governador do BNA anunciou que os sectores
dos transportes, cultura, desportos, ensino, restauração,
hotelaria e turismo, beneficiarão de moratórias adicionais no
pagamento de empréstimos junto da banca. O prazo adicional
deverá ser de 6 meses, devendo ser aprovado um instrutivo do banco
central nesse sentido em breve. Por outro lado, é reportado que "as
operações que venham a ser reestruturadas deixem de pesar para
efeitos prudenciais, no que se refere à constituição de provisões, desde
que as situações de incumprimento estejam associadas aos efeitos da
pandemia da Covid-19".

O IGAPE abriu na passada sexta-feira um concurso limitado por
prévia qualificação para alienar a participação estatal de 51% na
Net One - Telecomunicações. A empresa é detida através da MS
Telecom (uma subsidiária da Sonangol), em parceria com o grupo
israelita Mitrelli; presta serviços de internet e VOIP. As candidaturas
devem ser apresentadas até 25 de Junho deste ano.

O Executivo pretende legalizar a exportação de derivados de
petróleo, de modo a mitigar o contrabando de combustíveis nas
fronteiras. Segundo o secretário de Estado para o Petróleo e Gás,
Alexandre Barroso, o produto deverá incluir uma taxa aduaneira de
135%. De facto, devido à subsidiação de preços de combustíveis no
mercado doméstico, a actual exportação sem enquadramento formal
causa um prejuízo significativo ao erário público, pelo que a proposta
deverá permitir a recuperação desses gastos, juntamente com o
combate ao contrabando existente.
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Preço do petróleo (Brent Angola) e Eurobond 2025

Brent Angola (ELE) Eurobond (ELD)
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