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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- - 21/01/2022

Moody's B3 Estável 13/09/21

Standard & Poor's B- Estável 04/02/2022

15/07/2022
7 dias 

(p.p./%)

YTD 

(p.p./%)

12 meses 

(p.p./%)

LUIBOR O/N 16,50% 0,00 -2,18 0,32

USD/AOA 428,5 -0,15% -22,78% -33,56%

AOA/USD 0,00233 0,15% 29,51% 50,51%

EUR/AOA 445,7 -1,61% -29,14% -41,57%

EUR/USD 1,041 -1,32% -8,41% -12,23%

USD/ZAR 16,4 3,88% 3,00% 15,19%

Leilões semanais de OTs/ BTs na semana passada

Prazo
Taxa de 

desconto
Oferta Procura Colocado

BT (12 meses) 12,0% 30 000 3 614 1 500

OT AOA (4 anos) 18,4% 10 000 16 400 10 400

OT USD (3 anos) 3,7% 1,00 0,35 0,35

OT USD (7 anos) 5,7% 1,00 0,05 0,05

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
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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

Em Junho, a inflação homóloga foi de 22,96%, representando uma

quebra de 1,46 pontos percentuais (p.p) face a Maio - o quinto mês

consecutivo de declínio em 2022. Segundo dados do INE, a inflação

mensal em Junho fixou-se em 0,84%, significativamente abaixo do valor em

Dezembro de 2021 (2,10%), e o valor mais baixo desde Abril de 2015. Os

custos com a Saúde foram os que registaram o maior aumento mensal, em

1,78%, superando a classe de Vestuário & Calçados (1,58%), e das Bebidas

alcoólicas & Tabaco (1,38%). Desde o começo deste ano, os preços do

sector da saúde têm sido uma das classes com a maior variação mensal,

com uma média de crescimento dos preços na ordem dos 1,81%, apenas

abaixo da média da classe de Vestuário & Calçados (1,89%). Por outro lado,

a inflação de Luanda situou-se nos 0.76% (2,20% em Dezembro de 2021),

o valor mais baixo desde Fevereiro de 2015. A nossa expectativa é de que a

inflação homóloga se fixe bem abaixo dos 20% no final do ano, devendo

descer desse limite já a partir de Agosto ou Setembro; por exemplo, num

cenário em que a inflação mensal registe uma média até ao final do ano

similar a Junho, a inflação homóloga poderia chegar aos 14% em Dezembro.

Os dados recolhidos de maneira independente pela OPEP apontam

para um aumento homólogo de 7,2% na produção de crude em

Junho, numa média de 1,18 mbd. Trata-se do valor mais elevado da

produção mensal desde Novembro de 2020. Na primeira metade de 2022, a

produção petrolífera em Angola registou um crescimento de 3,6% face ao

mesmo período de 2021. Nos mercados internacionais, o preço do Brent tem

estado a ser pressionado em baixa, tendo baixado dos USD 100 na semana

passada, pela primeira vez desde Abril de 2022 - fechou a semana com uma

perda de USD 5,9 e está a ser negociado hoje em torno dos USD 102.

No 2T 2022, a dívida doméstica em títulos fixou-se em AOA 9,50

biliões (B), uma diminuição de 2,3% face ao trimestre anterior. Em

Obrigações do Tesouro, o montante é de AOA 9,16B (-1,2% face a Março),

enquanto em Bilhetes do Tesouro o Estado deve AOA 0,33B (-25,7% face a

Março). A dívida titulada tem diminuído há 4 trimestres consecutivos, em

parte devido à consolidação orçamental em curso, mas também devido ao

impacto da apreciação do Kwanza no valor das OTs indexadas ao câmbio; o

montante é o mais baixo desde o 3T 2019. Este ano, o Estado emitiu junto

da banca AOA 0,85B até à semana passada, 37,9% do montante previsto

para a totalidade do ano (AOA 2,24B). Porém, o efeito da alta do preço do

petróleo está proporcionar uma folga orçamental relevante ao Estado

angolano, perto do AOA 1,0B.

Foi aprovada por despacho Presidencial na semana passada, uma

garantia soberana para cobertura parcial do contrato de

financiamento do Afreximbank para implementação de uma fábrica

de fertilizantes. O investimento será realizado na Província do Zaire pelo

Grupo Opaia S.A,.
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