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Indicador 2020* 2021** 2022**

Variação PIB (%) -5,4 3,4 6,5

Inflação Média (%) 22,3 22,5 22,5

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

11/06/21
7 dias 

(p.p./%)
YTD 

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

LUIBOR O/N 15,16% 0,79 4,91 -0,27

USD/AOA 642,0 0,00% -1,22% 7,85%

AOA/USD 0,00156 0,00% 1,23% -7,27%

EUR/AOA 779,6 0,22% -2,15% 14,99%

EUR/USD 1,211 -0,48% -0,88% 7,17%

USD/ZAR 13,7 2,12% -6,66% -20,11%

Leilões semanais de OTs/ BTs na semana passada

Prazo
Taxa de 

desconto
Oferta Procura Colocado

BT 12 meses 16,7% 24.991 7.943 7.943

OT 1,5 anos 23,8% 8.910 6.190 6.190

OT 2 anos 24,4% 18.855 5.000 5.000

OT 5 anos 25,0% 7.233 281 281
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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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O FMI aprovou a 5ª revisão ao Programa de Financiamento
Ampliado, libertando uma tranche de USD 772 milhões. No total,
Angola recebeu já USD 3,9 Mil Milhões (MM); haverá ainda uma última
avaliação no final deste ano, que libertará uma última tranche, elevando
o montante total para perto de USD 4,5MM. O Fundo continua a elogiar
o compromisso das autoridades angolanas, o que terá permitido "mitigar
os efeitos mais gravosos da pandemia". Em antecipação à divulgação
do resultado da avaliação, a Ministra das Finanças deu a
entender que o Executivo está ainda a avaliar se entrará num
novo programa do FMI depois deste, sendo que deverá tomar
essa decisão até ao final do ano. A Ministra Vera Daves declarou
também que não deverá haver lugar à emissão de Eurobonds durante
este ano. Segundo dados do Ministério das Finanças, a dívida
governamental terá terminado o 1º Trimestre em cerca de USD
63,43MM, uma diminuição homóloga de USD 1,6MM. O Estado
deve cerca de AOA 11,35 biliões (USD 18,1MM) a credores domésticos,
um aumento homólogo de AOA 100MM. Face ao exterior, a dívida
governamental é de USD 45,27MM, tendo subido cerca de USD 1,18MM.
A diminuição do total em Dólares resulta da depreciação, que levou a
uma descida da dívida doméstica quando convertida para moeda
estrangeira, em USD 2,80MM.

O processo de privatização de 51% do capital da seguradora
pública ENSA foi iniciado, tendo o IGAPE disponibilizado o
caderno de encargos no seu website. A privatização é assessorada
pelo Banco Millennium Atlântico, em consórcio com o banco português
Millenium BCP. O processo terá a forma de um concurso limitado por
prévia qualificação.

As exportações de crude caíram 17,5% nos primeiros 5 meses do
ano, face ao período homólogo; a média fixou-se nos 1,15 milhões
de barris diários (mbd), segundo o Ministério das Finanças. Ao mesmo
tempo, o preço médio de exportação aumentou 25,5%, para USD 58,5.
Deste modo, as receitas de exportação subiram 3,5% yoy no período;
porém, as receitas fiscais, medidas em Dólares, ficaram 26,6% abaixo
do registado entre Janeiro e Maio de 2020. O Brent continuou em
subida esta semana, terminando na sexta-feira em torno dos
USD 72,6, máximos desde Outubro de 2018.

A inflação voltou a acelerar ligeiramente, para 24,9% em Maio. A
subida dos preços continua a ser particularmente gravosa na
Alimentação & Bebidas não Alcoólicas, cujos preços subiram 2,46%
entre Abril e Maio. A taxa de desemprego desceu ligeiramente para
os 30,5% no 1T 2021, face aos 30,6% registados no final de
2020. Face ao período homólogo, a descida foi de 1,5 pontos
percentuais.
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Preço do petróleo (Brent Angola) e Eurobond 2025

Brent Angola (ELE) Eurobond (ELD)
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