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Indicador 2020* 2021** 2022**

Variação PIB (%) -5,4 2,9 7,3

Inflação Média (%) 22,3 22,5 22,5

Balança Corrente (% PIB) 1,5 9,1 6,0

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

23/07/21
7 dias 

(p.p./%)
YTD 

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

LUIBOR O/N 16,71% 0,36 6,46 1,32

USD/AOA 639,8 -0,42% -1,55% 15,71%

AOA/USD 0,00156 0,42% 1,58% -13,58%

EUR/AOA 752,8 -0,73% -5,51% 17,46%

EUR/USD 1,177 -0,30% -3,64% 1,51%

USD/ZAR 14,9 2,91% 1,06% -10,89%

Leilões semanais de OTs/ BTs na semana passada

Prazo
Taxa de 

desconto
Oferta Procura Colocado

BT 12 meses 16,7% 3.552 271 271

OT (1,5 anos) 23,8% 9.303 5.459 5.459

OT (2 anos) 24,5% 16.751 5.400 5.400

OT (3 anos) 24,7% 19.997 2.922 2.922

OT (5 anos) 25,0% 19.776 100 100

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

As importações de bens listados no PRODESI totalizou USD 690
milhões no 1º semestre, uma queda homóloga de 23,1%. A
diminuição reflecte já alguns resultados de substituição de importações,
já que a descida se verificou sobretudo nos bens alimentares (-29,2%
yoy), em contraste com a subida de 6,1% nas importações de outros
bens. Por exemplo, as importações de arroz caíram quase para metade
(-47,5%), passando do 1º para o 4º lugar no ranking de montantes
importados. Assim, o maior montante foi gasto em importações de
medicamentos, que subiram 15,7% yoy para USD 113,4 milhões. No
Top 5 de importações, foram gastos USD 110,1 milhões (+14,7% yoy)
em carne de frango, 61,1 milhões (+29,5% yoy) em óleo alimentar de
soja e, além de 83,9 milhões em arroz, 52,1 milhões (-40,8% yoy) em
leite. As exportações de bens no mesmo programa aumentaram
27,6% yoy no mesmo período, ainda que continuem a
representar um montante de apenas USD 31,7 milhões. Destaque
para as exportações de clínquer (USD 10,1 milhões), cerveja (5,2
milhões), fraldas descartáveis (3,3 milhões), embalagens de vidro (2,5
milhões) e banana (2,2 milhões).

No 2T 2021, os montantes acumulados de levantamentos de
dinheiro e pagamentos por TPA registaram um crescimento
homólogo real de 11,4%, segundo dados da EMIS e cálculos do
BFA. No 1º trimestre, o montante tinha decrescido 5,6% yoy, e vinha
descendo de maneira consecutiva desde Abril de 2020. Estes dados
apontam para uma aceleração do crescimento da economia não
petrolífera no 2º trimestre, cuja actividade terá aumentado 3,8% yoy
entre Janeiro e Março, segundo os nossos cálculos.

O Kwanza apreciou 0,4% face ao Dólar na semana passada,
cotando por USD/AOA 639,8 na sexta-feira, segundo o BNA.
Desde o final do ano, a moeda angolana ganhou já 1,6% face ao Dólar.
A comparação homóloga é ainda desfavorável, tendo o Kwanza perdido
13,6% do seu valor em Dólares nos últimos 12 meses. Em relação ao
Euro, o Kwanza apreciou 5,8% desde o final de 2020. O intervalo com o
mercado paralelo alargou-se um pouco, para cerca de 11% face à taxa
de referência, estando mais perto dos 9% comparado com a taxa de
venda média dos bancos.

O petróleo recuperou nos mercados internacionais para níveis
em torno dos USD 73-74, no caso do Brent, depois de uma queda
no início da semana com receios de quebra económica pelo
impacto da variante Delta do Covid-19. Verificaram-se também
alguns efeitos estabilizadores pelo acordo conseguido entre os membros
da OPEC e aliados, que continuam, para já a manter poder de
estabelecer o preço no mercado, devido à recuperação contida do
volume de produção do petróleo de xisto americano.
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