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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

02/09/2022
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 -0,01% -22,78% -32,35%

AOA/USD 0,00233 0,01% 29,50% 47,82%

EUR/AOA 428,5 -0,32% -31,88% -42,93%

EUR/USD 0,995 -0,12% -12,45% -16,18%

USD/ZAR 17,3 2,49% 8,58% 19,63%

Leilões semanais de OTs/ BTs

Prazo
Taxa de 

desconto
Oferta Procura Colocado

OT AOA (2 anos) 15,5% 2 000 1 610 1 610

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

OT AOA (6 anos) 19,5% 5 000 5 223 5 223

OT USD (3 anos) 3,7% 1,00 0,37 0,37

OT USD (4 anos) 4,2% 1,00 0,05 0,05
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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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O Indicador de Clima Económico (ICE) manteve avanços positivos no 2º

trimestre de 2022, tendo subido 16 pontos se comparado ao período

homólogo. Este desempenho representa o valor mais alto dos últimos 29

trimestres, revelando assim, que o ambiente de negócio no país está cada vez

mais favorável. Face ao trimestre anterior, o ICE evoluiu em 4 pontos, estando

a subir desde o 4T2020. De notar que todos os sectores registaram aumentos

homólogos e trimestrais, com excepção do Comércio e a Construção que

assinalaram reduções de 1 ponto face ao 2T2021 e 2 pontos em relação ao

1T2022, respectivamente. O sector da construção continua com grandes

desafios, não obstante, ter registado um crescimento homólogo de 7 pontos,

mantém-se em terreno negativo, mesmo com as grandes melhorias observadas

desde 1T2020. Por outro, há sectores que têm crescido de maneira mais forte,

destaque em particular para o sector do Turismo que teve o maior crescimento

trimestral (+10 pontos) e homólogo (+36,3 pontos), seguido pelo sector dos

transportes (+35 pontos) e Indústria Transformadora (+18 pontos).

As reservas internacionais terão fechado o mês de Agosto em USD 13,8

mil milhões (MM), representando um aumento de USD 0,47MM desde o

começo de 2022. Segundo dados preliminares do BNA, em relação ao mês de

Julho, as reservas caíram em USD 0,51MM e os nossos cálculos apontam para

6,7 meses de importação. No mercado cambial, o kwanza apreciou-se face ao

dólar e ao euro, sendo que as cotações USD/AOA e EUR/AOA encerraram a

semana nos 428,6 (-0.01%) e 428,5 (-0,32%), respectivamente.

O preço do barril de petróleo brent que serve de referência para as

exportações angolanas encerrou a semana a perder 7,89% para USD

93,02. O West Texas Intermediate (WTI), referência para os EUA, teve

comportamento semelhante, tendo cedido 6,65% para USD 86,87. Vários

factores contribuíram para a desvalorização do ouro negro, desde as

declarações do Presidente da Reserva Federal (FED) quanto a manutenção da

política monetária restritiva, o abrandamento da economia chinesa e a recente

ameaça da Rússia, de cortar o fornecimento aos países que limitarem os preços

do petróleo russo.

O volume de negociação de títulos na BODIVA atingiu marca histórica

de AOA 335,8MM em Agosto, representando o volume de negociação

mensal mais alto desde a abertura da bolsa. A concorrer para este feito

estão algumas trocas de títulos feitas entre o Tesouro e alguns bancos

comerciais.

De acordo com o Expansão, ficou concluído o processo de

recapitalização do Banco Económico. A finalização do processo, que envolve

a conversão de depósitos em capital da parte dos 20 maiores depositantes,

estava pendende da aprovação do Fundo de Capital de Risco por parte da CMC.

O referido fundo foi constituído no valor de AOA 330MM, sendo que AOA 272MM

já foram realizados e está a ser gerido pela Independent Finance Advisor.
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