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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 7/15/2022

Moody's B3 Estável 9/13/2021

Standard & Poor's B- Estável 2/4/2022

9/30/2022
7 dias 

(p.p./%)

YTD 

(p.p./%)

12 meses 

(p.p./%)

LUIBOR O/N 11,00% -0,65 -7,68 -6,41

USD/AOA 433,4 0,52% -21,91% -27,67%

AOA/USD 0,00231 -0,52% 28,05% 38,25%

EUR/AOA 423,4 0,65% -32,69% -38,92%

EUR/USD 0,980 1,19% -13,79% -15,35%

USD/ZAR 18,1 0,75% 13,48% 20,02%

Leilões semanais de OTs/ BTs

Prazo
Taxa de 

desconto
Oferta Procura Colocado

BT (12 meses) 13,3% 5.000 8.038 4.628

OT AOA (6 anos) 19,5% 5.000 4.709 4.709

OT USD (7 anos) 5,7% 1,00 0,15 0,15

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

No 2º trimestre de 2022, a economia angolana cresceu 3,6% em

comparação com o mesmo período de 2021. Trata-se do 5º

trimestre consecutivo de crescimento, e com o ritmo mais elevado

desde o início de 2015. A economia não petrolífera cresceu 4,2% yoy,

voltando a acelerar face aos +2,9% verificados no 1T 2022. A economia

petrolífera cresceu 2,2% no 2T2022 em relação ao trimestre homólogo,

contribuindo positivamente em 0,65 p.p na variação total do PIB. Os

sectores de Diamantes & Minerais (+40,3% yoy) e o dos Transportes

(+33,6% yoy) cresceram acima dos restantes, enquanto as maiores

quedas ocorreram nas Comunicações (-10,6% yoy) e na Intermediação

Financeira e de Seguros. Com esta aceleração, a economia não-petrolífera

confirma variados sinais de maior crescimento; a nossa expectativa é que

esta tendência se reforce no 3º e 4º trimestres do ano, favorecida pela

estabilidade cambial, maiores receitas petrolíferas, desinflação e

flexibilização da política monetária. Os factores acima são confirmados

pelos indicadores de mais alta frequência: o nosso indicador de transacções

privadas baseado nos dados na EMIS, cresceu 1,3% yoy em termos reais

entre Junho e Agosto, o maior aumento desde meados de 2021, enquanto

os depósitos em moeda nacional registaram uma variação homologa real

de 1,6% no mesmo período, a primeira subida desde o início de 2016.

Na reunião do Comité de Política Monetária (CPM) realizada na

segunda-feira, 26 de Setembro, o BNA decidiu reduzir duas das

principais taxas de juros directoras. A Taxa Básica de Juro reduziu para

19,5% (-50pbs) e a taxa de juro da Facilidade Permanente de Cedência de

Liquidez (FPCL) para 21% (-200pbs), mantendo-se inalterados os restantes

instrumentos de política monetária. Numa altura em que a taxa de inflação

homóloga registou em Agosto a sétima queda consecutiva, a decisão foi ao

encontro das expectativas dos agentes económicos. A nossa expectativa é

de que a taxa de inflação possa descer para níveis inferiores aos 15% até

ao final do ano, pelo que é possível que observemos mais alguma

flexibilização da política monetária, possivelmente na reunião de 25 de

Novembro, ou em Janeiro de 2023. Este movimento ocorre em paralelo

com uma redução da remuneração das operações de mercado aberto,

resultando numa descida das taxas de juro interbancárias, que por sua vez

poderão ter efeito nas taxas de juro do crédito a clientes: a LUIBOR

overnight está agora nos 11%, o valor mais baixo desde abril de 2021.

O BNA revogou a licença do Banco Prestígio, tendo alegado falta de

manutenção dos fundos próprios regulamentares e rácios abaixo do

mínimo legal. Par além disto, o regulador levantou a suspensão de

Participação no Mercado Cambial imposta ao Finibanco Angola, S.A.

Finalmente, o BNA exigiu ao BCI que apresente em 30 dias um plano de

recapitalização e reestruturação.
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