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Indicador 2021* 2022** 2023**

Variação PIB (%) 0,7 5,6 4,9

Inflação Média (%) 25,8 21,4 7,0

Balança Corrente (% PIB) 10,7 3,1 1,9

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

10/06/2022
7 dias 

(p.p./%)

YTD 

(p.p./%)

12 meses 

(p.p./%)

LUIBOR O/N 14,00% 2,81 -4,68 -1,16

USD/AOA 435,8 2,26% -21,47% -32,11%

AOA/USD 0,00229 -2,21% 27,34% 47,31%

EUR/AOA 458,5 0,11% -27,11% -41,33%

EUR/USD 1,052 -1,87% -7,48% -13,57%

USD/ZAR 15,9 1,98% -0,51% 16,51%

Leilões semanais de OTs/ BTs na semana passada

Prazo
Taxa de 

desconto
Oferta Procura Colocado

OT AOA (2 anos) 16,5% 5 000 7 608 7 608

OT AOA (4 anos) 18,4% 21 560 16 738 16 738

OT AOA (6 anos) 19,5% 20 000 19 977 19 977

OT AOA (10 anos) 21,0% 5 000 3 040 3 040

OT USD (3 anos) 3,7% 1,00 0,20 0,20

OT USD (4 anos) 4,2% 1,00 0,35 0,35

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*
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Previsões macroeconómicas

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

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.

Informação Semanal | 13/06

Variação

Comentário de Mercado

*PIB e Inflação - INE; Balança Corrente - previsão BFA

**Previsão BFA

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

No 1º trimestre de 2022, o Indicador de Clima Económico (ICE)
voltou a registar avanços positivos, tendo subido 15 pontos face ao
mesmo período de 2021, o 5º trimestre consecutivo de aumento.

Face ao trimestre anterior, o ICE subiu 5 pontos, estando a subir desde o
4T2020. Quase todos os sectores registaram aumentos trimestrais e
homólogos, com excepção do Comércio que registou uma redução de 4
pontos face ao 4T2021. De notar que o indicador do comércio em termos
homólogos tem estado a desacelerar consideravelmente o seu ritmo de
crescimento, tendo mesmo já perdido cerca de 44 pontos entre o 1ºT2021
e 1ºT2022. Por outro, há sectores que têm crescido de maneira mais forte,
destaque em particular para o sector dos Transportes que voltou a ter o
maior crescimento homólogo (+37 pontos), seguido pelo Turismo (+25,4

pontos) e comunicação (+23 pontos). Segundo dados do BNA, as
importações, um dos indicadores relevantes para o crescimento, de Janeiro
à Abril de 2022, registaram um crescimento de +25,4%yoy; a subida está
agora bastante próxima do crescimento da inflação.

Na passada semana, a ANPG e a TotalEnergies e os seus parceiros
do Bloco 17 (Equinor, Exxon Mobil, BP e a Sonangol P&P)
acordaram fazer o lançamento do desenvolvimento CLOV Fase 3
num investimento avaliado em USD 850 milhões. Segundo
comunicado, esta decisão final de investimento será implementada no Bloco
17, e espera-se que o projecto poderá desenvolver uma produção adicional

de campos existentes, num pico de 30.000 barris por dia. Considerando o
arranque da produção dos recentes projectos implementados no Bloco 17,
nomeadamente, o CLOV Fase 2 e Zinia fase 2, estimamos que a produção
neste Bloco possa atingir 0,4 mbd neste ano. A ANPG prevê um
investimento mais significativo no sector petrolífero, para os
próximos cinco anos. De acordo com a informação avançada pelo Director
do Gabinete de Planeamento Estratégico, Alcides Andrade, esta previsão
abrange especialmente a extensão das licenças de produção nos Blocos 0,
15, 17 e 18.

O IGAPE concluiu o processo de privatização da Rede de lojas Nosso

Super. De acordo ao comunicado, o referido processo foi realizado por via
do concurso público na modalidade de cessão de direito de exploração e
gestão da rede de lojas Nosso Super, entretanto, das 24 lojas postas a
disposição para privatização, apenas 15 foram adjudicadas, sendo que as

restantes não foram adjudicadas por não terem sido licitadas.

No mercado cambial, a semana voltou a registar uma depreciação
de 2,21% do Kwanza face ao Dólar e de 0,11% face ao Euro, tendo
fechado a semana em USD/AOA 435,8 e EUR/AOA 458,5. O Kwanza

continua a perder terreno face Dólar americano e o Euro, um cenário oposto
ao desempenho da taxa de câmbio que se assistiu desde meados de 2021.
Numa altura que o preço do petróleo continua alto, espera-se um possível
abrandamento da depreciação do Kwanza, fruto de um aumento de divisas
no mercado.
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Preço do petróleo (Brent Angola) e Eurobond 2025

Brent Angola (esq.) Eurobond (dir.)
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