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Indicador 2021* 2022* 2023*

Variação PIB (%) 0,8 5,5 4,0

Inflação Média (%) 25,8 18,7 8,5

Balança Corrente (% PIB) 11,4 6,6 1,5

Agência Rating Outlook
Última 

alteração

Fitch B- - 21/01/22

Moody's B3 Estável 13/09/21

Standard & Poor's B- Estável 04/02/22

25/03/22
7 dias 

(p.p./%)
YTD 

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

LUIBOR O/N 18,96% 0,00 0,00 13,32

USD/AOA 455,6 -0,08% -17,90% -26,65%

AOA/USD 0,00219 0,08% 21,81% 36,34%

EUR/AOA 455,6 -9,45% -27,57% -37,92%

EUR/USD 1,098 -0,62% -3,40% -6,64%

USD/ZAR 14,5 -2,86% -8,76% -3,17%

Leilões semanais de OTs/ BTs na semana passada

Prazo
Taxa de 

desconto
Oferta Procura Colocado

OT AOA (2 anos) 16,5% 5.000 38.000 38.000

OT AOA (4 anos) 18,4% 5.000 30.000 30.000

OT AOA (6 anos) 19,5% 5.000 7.000 7.000

OT USD (3 anos) 3,7% 2 1 1
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Comentário de Mercado

*Previsão BFA

Fontes: Bloomberg, BNA, INE, Ministério das Finanças, OPEP

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 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*

Rating soberano

Previsões macroeconómicas
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O Índice de Preços ao Produtor (IPP) do 4º Trimestre de 2021
aumentou 63,7% face ao período homólogo, em particular devido
ao aumento dos preços dos produtos de energia, com um aumento
de 62,4%. Os dados do INE apontam para aumentos bastante menos
significativos no que toca aos bens intermédios e aos bens de consumo, que
subiram, respectivamente, 6,9% e 7,0% face ao último trimestre de 2020.
Dentro dos produtos de energia, destaca-se a extracção de petróleo e gás,
cujos preços aumentaram 68,6% yoy. As várias indústrias transformadoras
registaram aumentos homólogos entre os 5,3-9,2%, com a variação mais
elevada a registar-se na fabricação de têxteis, vestuários e calçados.

O preço do Brent continua bastante volátil, tendo fechado a semana
acima dos USD 115. Depois de uma queda do preço para abaixo de USD
100 registado na segunda semana do mês, o arrastar-se do conflito entre a
Ucrânia e a Rússia voltou a pressionar a commodity, estando a negociar
hoje perto dos USD 117. A Refinaria de Luanda prevê produzir a partir
do segundo trimestre deste ano, 1.200 toneladas métricas de
gasolina por dia. Segundo o comunicado tornado público na passada
quinta-feira, a capacidade subirá, face às actuais 300 toneladas/dia, após a
conclusão das obras. De acordo com dados do IGAPE sobre o consumo na
1ª metade de 2021, a capacidade passaria a representar cerca de 56% do
consumo de gasolina, ao invés dos 14% actuais. As importações de
combustíveis representaram 17,2% do total de bens importados em 2021,
perto de USD 1,89 mil milhões.

O IGAPE abriu na passada segunda-feira o concurso público para
alienação da unidade agro-industrial do Cubal. De acordo a nota da
Instituição, o concurso público para privatização da unidade, localizada na
Província de Benguela, está a ser feito por via do portal de leilão eletrónico
na modalidade de alienação de activos.

A Ministra das Finanças, Vera Daves de Sousa, aponta para a
possibilidade de Angola emitir dívida pública brevemente, sem no
entanto avançar uma data. Segundo a governante, em declarações à
agência de informação financeira Bloomberg, a emissão da dívida
dependerá da evolução dos mercados; de acordo com o Plano Anual de
Endividamento, a emissão poderá rondar os USD 2,75MM. Segundo
comunicado da BODIVA, uma entidade não residente comprou títulos do
Tesouro em moeda nacional pela primeira vez, num montante de AOA
45MM (cerca de USD 99 milhões); a emissão ocorreu em mercado primário.
Segundo o Ministro de Estado para a Coordenação Económica,
Manuel Nunes Júnior, a dívida em percentagem do PIB caiu de
121% em 2020 para 84% em 2021. Os números eram, a esta altura,
relativamente esperados, mas trata-se da primeira fonte oficial a
reconhecer a descida significativa; o governante fez estas declarações no 1º
Fórum Empresarial Angola-União Europeia, em Bruxelas.
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Preço do petróleo (Brent Angola) e Eurobond 2025
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