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Indicador 2020* 2021** 2022**

Variação PIB (%) -5,4 1,3 2,9

Inflação Média (%) 22,3 26,0 22,7

Balança Corrente (% PIB) 1,5 10,2 3,7

Agência Rating Outlook
Última 

alteração

Fitch CCC - 04/09/20

Moody's B3 Estável 13/09/21

Standard & Poor's CCC+ Estável 26/03/20

26/11/21
7 dias 

(p.p./%)
YTD 

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

LUIBOR O/N 18,96% 0,00 8,71 7,16

USD/AOA 585,0 -1,55% -9,99% -9,48%

AOA/USD 0,00171 1,57% 11,10% 10,47%

EUR/AOA 659,8 -1,74% -17,19% -14,24%

EUR/USD 1,132 0,24% -7,36% -5,00%

USD/ZAR 16,3 3,56% 10,83% 7,26%

Leilões semanais de OTs/ BTs na semana passada

Prazo
Taxa de 

desconto
Oferta Procura Colocado

BT 6 meses 15,0% 4.000 1.005 1.005

BT 12 meses 17,4% 3.540 378 378

OT USD (2 anos) 3,7% 1,00 1,22 1,22

OT USD (3 anos) 4,5% 1,00 0,36 0,36

OT USD (5 anos) 5,9% 1,00 1,22 1,22

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
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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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Previsões macroeconómicas

Banco de Fomento Angola 
www.bfa.ao | Email: dfi.gee@bfa.ao 

A taxa de desemprego voltou a subir no 3º trimestre de 2021
para 34,1%, 2,5 pontos percentuais (pp) acima do registado no
2T2021 e 0,1 pp acima do registado no periodo homólogo.
Segundo dados do INE, trata-se do 2º trimestre consecutivo de aumento
e o maior aumento trimestral desde o início da série. No que toca a
população jovem (15-24 anos), o relatório aponta para uma taxa de
desemprego de 59,2% durante o período. Adicionalmente, 81% da
população empregada encontra-se no mercado informal, com destaque
para as mulheres, com 90% da sua força de trabalho.

O Presidente da República decidiu prorrogar por mais 70 dias o
Decreto que suspende a liquidação e pagamento dos direitos
aduaneiros de alguns bens alimentares. O Decreto nº1/21, publicado
no dia 14 de Setembro, visa a redução de preços de alguns bens de
amplo consumo como arroz, carne de porco, carne seca de vaca, coxa de
frango, grão de milho, leite em pó e óleo alimentar. Deste modo, a
medida deverá permanecer em vigor até ao final de Janeiro de 2022.

Num outro despacho, o Presidente autorizou a privatização por
via de Oferta Pública Inicial (OPI) da participação que o Estado
detém indirectamente no Banco Africano de Investimentos (BAI).
O Estado detém participações no BAI por via da Sonangol Holdings
(8,5%) e da Endiama (1,5%).

Em Outubro, o BNA voltou a vender divisas aos bancos
comerciais, embora um montante diminuto, de USD 10,1 milhões.
Nos primeiros 10 meses do ano, o BNA vendeu cerca de USD 620
milhões aos bancos comerciais, representando uma média mensal de
USD 62 milhões, mínimos históricos. No mercado cambial, o Kwanza
apreciou 1,6% face ao Dólar para USD/AOA 585 e 1,8% face ao
Euro para EUR/AOA 659,8. No mercado informal, o Dólar está ser
negociado a volta de USD/AOA 665, segundo as fontes consultadas;
deste modo o intervalo para a taxa de referência situa-se em 13,7%.

A BP anunciou o início da produção de petróleo no Campo de
águas profundas de Platina, no Bloco 18. A companhia britânica
anunciou que é esperada uma produção média diária de 0,03-0,04
milhões de barris diários (mbd); a produção neste bloco ronda os 0,04
mbd em 2021.

A descoberta de uma nova variante da Covid-19, nomeada
Omicron, está a gerar muita preocupação, tendo levado o Brent a
cair quase 10 Dólares na sexta-feira, recuperando hoje para perto
dos USD 76. Não há ainda dados certos sobre a capacidade de contágio
e letalidade desta variante, pelo que deverá permanecer alguma agitação
nos mercados.
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Preço do petróleo (Brent Angola) e Eurobond 2025
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Alocação de divisas do BNA aos bancos 
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