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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- Positivo 15/07/2022

Moody's B3 Estável 13/09/2021

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

26/08/2022
7 dias 

(p.p./%)

YTD 

(p.p./%)

12 meses 

(p.p./%)

LUIBOR O/N 16,50% 0,00 -2,18 -0,64

USD/AOA 428,6 -0,05% -22,77% -32,50%

AOA/USD 0,00233 0,05% 29,48% 48,15%

EUR/AOA 429,9 -0,24% -31,66% -42,33%

EUR/USD 0,997 -0,71% -12,35% -15,20%

USD/ZAR 16,9 -0,70% 5,95% 13,05%

Leilões semanais de OTs/ BTs na semana passada

Prazo
Taxa de 

desconto
Oferta Procura Colocado

OT AOA (2 anos) 15,5% 2 000 9 843 2 500

OT AOA (4 anos) 17,2% 3 000 1 650 1 650

OT AOA (6 anos) 19,5% 5 000 2 000 2 000

OT USD (3 anos) 3,7% 1,00 0,23 0,23

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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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

Foram vendidos aos bancos USD 6,9 mil milhões (MM) em divisas no

1º semestre de 2022, um crescimento de 63,0% face ao período

homólogo de 2021. De acordo com os dados do Relatório de evolução do

mercado cambial publicado pelo BNA, na primeira metade do ano 2022

registou-se um aumento da liquidez em moeda estrangeira, devido ao

aumento do preço de petróleo nos mercados internacionais, levando a uma

maior arrecadação de receitas de exportação desta commodity. O BNA

continua a intervir cada vez menos no mercado: vendeu USD 514 milhões,

apenas 7,5% do total, e menos 15% do que no mesmo período de 2021. As

principais fontes de aquisição de moeda estrangeira por parte dos bancos

comerciais foram o sector petrolífero e o Tesouro, com 62,8% do total por

estas duas vias. As vendas do sector petrolífero cresceram 43,0% e as

vendas do Tesouro aumentaram 57,0%. O maior aumento registou-se nas

outras entidades, excluindo empresas petrolíferas e diamantíferas – o resto

do tecido empresarial vendeu USD 1,3MM, mais do que o triplo face aos

USD 444M vendidos por este sector no 1º semestre de 2021. A parte

restante (USD 723 M) foi adquirida no sector diamantífero, cujas vendas aos

bancos comerciais mais do que duplicaram face ao mesmo período de 2021.

O Banco Mundial desembolsou mais de USD 500 mil para

reabilitação de estradas. Este financiamento seguirá em coordenação

com o Projecto de Desenvolvimento da Agricultura Comercial, visando a

reabilitação de 22,5 quilómetros de estradas terciárias na Província do

Cuanza Norte, num orçamento global de USD 576 mil, com o objectivo de

melhorar o acesso à zona de cultivo e transportação dos produtos.

A empresa britânica Afentra reforçou investimento no sector

petrolífero angolano, tendo comprado participações nos Blocos 3/05

e 3/05 A. Depois da primeira operação que marcou a entrada da empresa

britânica em Angola, com a compra de 20% da participação da Sonangol no

Bloco 3/05, por agora, segundo informação tornada pública, a petrolífera

britânica vai reforçar a participação no Bloco 3/05 por via da aquisição dos

4% que a empresa croata INA tem no bloco. Por outro lado, a Afentra vai

também entrar no Bloco 3/05 A comprando 5,33%, igualmente à empresa

INA, que está a sair do mercado angolano. Nos mercados internacionais, o

preço do Brent continua bastante volátil, tendo terminada a semana em

USD 100,9 por barril, um ganho de +4,3 USD, despois de quase três

semanas com o preço a rondar abaixo dos USD 100. Hoje o Brent está ser

negociado em torno dos USD 101,2.

Realizaram-se na passada quarta-feira as eleições gerais em Angola.

Segundo os resultados parciais e provisórios, o Presidente João Lourenço

deverá renovar o mandato. A Comissão Nacional Eleitoral prevê divulgar

brevemente os resultados definitivos das eleições.
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