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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

30/07/21
7 dias 

(p.p./%)
YTD 

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

LUIBOR O/N 16,82% 0,11 6,57 1,42

USD/AOA 638,6 -0,19% -1,74% 11,65%

AOA/USD 0,00157 0,19% 1,77% -10,44%

EUR/AOA 759,9 0,94% -4,63% 16,41%

EUR/USD 1,187 0,84% -2,83% 0,19%

USD/ZAR 14,6 -1,67% -0,63% -12,90%

Leilões semanais de OTs/ BTs na semana passada

Prazo
Taxa de 

desconto
Oferta Procura Colocado

BT 12 meses 17,5% 13.281 117 117

OT (2 anos) 24,5% 10.000 2.500 2.500

Esta publicação destina-se exclusivamente a circulação privada. A informação nela contida foi obtida de fontes consideradas fiáveis, mas a sua precisão não pode ser totalmente garantida. As recomendações destinam-se exclusivamente a
uso interno, podendo ser alteradas sem aviso prévio. As opiniões expressas são da inteira responsabilidade dos seus autores, reflectindo apenas os seus pontos de vista e podendo não coincidir com a posição do BFA nos mercados
referidos. O BFA, ou qualquer afiliada, na pessoa dos seus colaboradores, não se responsabiliza por qualquer perda, directa ou potencial, resultante da utilização desta publicação ou seus conteúdos. O BFA e seus colaboradores poderão
deter posições em qualquer activo mencionado nesta publicação. A reprodução de parte ou totalidade desta publicação é permitida, sujeita a indicação da fonte.
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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 IGAPE iniciou na passada quarta-feira um ciclo de reuniões
com investidores internacionais com o objectivo de promover o
Programa de Privatizações do Estado (Propriv). De acordo com a
primeira reunião realizada por videoconferência, o Governo prevê iniciar
o processo de privatização de 112 empresas entre 2021 e 2022; entre
as empresas por privatizar constam a Angola Cables, Nova Cimangola,
TV Cabo e Biocom. Adicionalmente, a instituição informou que pretende
iniciar o processo de alienação de 30 unidades fabris localizadas na Zona
Económica Especial (ZEE) nos próximos dias. O prazo de submissão
de candidaturas para participar no processo de privatização de
51% do capital da seguradora ENSA foi prorrogado para 6 de
Setembro de 2021. Segundo a nota de imprensa divulgada, esta
prorrogação visa favorecer a participação do maior número de
candidatos para assegurar um ambiente de sã e livre concorrência entre
todos os participantes. O Presidente da República aprovou na
semana passada a entrada de 5 empresas do grupo CIF e Cochan
no Programa de Privatizações 2019-2022. De acordo com o Decreto
presidencial 182/21, foram adicionadas a gráfica DAMER e as CIF
Cement, CIF Logistica, CIF Lowendo Cervejas e CIF SGS Automóveis;
estas empresas foram recuperadas pelo Estado no âmbito de um
processo de investigação em Outubro de 2020.

O Banco Nacional de Angola (BNA) revogou na semana passada a
licença de oito instituições financeiras não bancárias. Segundo o
BNA, esta decisão foi tomada por inadequação do capital social e fundos
próprios regulamentares ao mínimo estabelecedio e pela inactividade
por período superior a 6 meses; adicionalmente, o BNA reconheceu a
caducidade da licença da empresa de microcrédito Mão Solidária, por
não ter iniciado a sua actividade no prazo estabelecido.

O Instituto Nacional de Estatística (INE) prevê recensear cerca
de seis mil empresas do sector agropecuário e aquícola na última
fase do Recenseamento Agro-pecuário e de Pescas. Este projecto
conta com um financiamento do Banco Mundial de USD 25 milhões,
iniciou em Março deste ano, e é previsto que seja finalizado no próximo
ano.

O Presidente João Lourenço aprovou um crédito adicional no
Orçamento Geral do Estado de 2021 na ordem dos AOA 87,9 mil
milhões (MM) - USD 138 milhões - a favor do Ministério dos
Transportes. Segundo o Decreto Presidencial 180/21 de 20 de Julho,
este crédito tem por objetivo fazer face às despesas de projectos do
Programa de Investimento Público da Unidade Orçamental - Ministério
dos Transportes. Trata-se do primeiro crédito adicional ao OGE 2021
efetuado pelo Presidente e eleva para AOA 8948 MM - USD 14,0 MM - o
montante total de despesas a serem feitas este ano.
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