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Indicador 2021* 2022** 2023**

Variação PIB (%) 0,7 5,6 4,9

Inflação Média (%) 25,8 21,2 12,2

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

07/10/2022
7 dias 

(p.p./%)

YTD 

(p.p./%)

12 meses 

(p.p./%)

LUIBOR O/N 10,63% -0,37 -8,05 -6,91

USD/AOA 439,2 1,33% -20,87% -26,61%

AOA/USD 0,00228 -1,31% 26,37% 36,26%

EUR/AOA 428,4 1,18% -31,89% -38,08%

EUR/USD 0,974 -0,59% -14,30% -15,65%

USD/ZAR 18,1 0,06% 13,55% 20,98%

Leilões semanais de OTs/ BTs

Prazo
Taxa de 

desconto
Oferta Procura Colocado

BT (12 meses) 13,2% 5 000 13 276 8 766

OT AOA (6 anos) 19,5% 8 000 19 538 19 538

OT AOA (10 anos) 21,0% 1 200 1 031 1 031

OT USD (3 anos) 3,7% 1,00 0,21 0,21

OT USD (7 anos) 5,7% 1,00 0,25 0,25

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*

Rating soberano
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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

Na semana passada, a OPEP+ decidiu cortar a produção de petróleo
em dois milhões de barris por dia, a começar no próximo mês de
Novembro. A decisão foi deliberada na 33ª reunião da Organização dos
Países Exportadores de Petróleo e os seus aliados, numa altura em que a
Organização busca a estabilização dos mercados globais, considerando as
perdas persistentes que o preço do ouro negro vem sofrendo desde o início
do mês de Agosto do corrente ano. Três principais fundamentos estiveram
na base desta decisão: a forte queda do preço do petróleo devido a temores
de uma possível recessão nas principais economias do mundo, o aumento
das taxas de juros destinadas a conter a inflação e às incertezas sobre o
conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Entretanto, esta decisão pesará bastante
sobre as economias essencialmente importadoras de petróleo, sobretudo as
que já enfrentam uma onda de alta nos preços. O preço do Brent
terminou a semana a valer cerca de USD 95,0 por barril,
representando uma recuperação de mais USD 10,4 face ao fecho da
semana anterior. As expectativas sobre a decisão da OPEP+ fizeram
interromper um ciclo de quebras no preço que já durava há dois meses,
tendo mesmo atingido USD 83,1 por barril nos meados de Setembro, o valor
mais baixo desde a primeira quinzena do ano corrente.

As Reservas Internacionais fecharam o mês de Setembro em USD
13,6 mil milhões (MM), representando um crescimento de 3,1%
(+USD 405 milhões) comparado ao valor do fecho do ano 2021.
Segundo os dados preliminares do BNA trata-se do valor mais baixo desde
Fevereiro do corrente ano, contudo, de acordo aos nossos cálculos, o valor
das reservas internacionais de Setembro representam aproximadamente
6,4 meses de importações de bens e serviços.

O Governo de Angola rubricou dois acordos de financiamento com o

Banco Mundial - (USD 360 milhões) e Agência Francesa de
Desenvolvimento – AFD (EUR 150M). De acordo com o comunicado do
Ministério das Finanças, os referidos acordos serão destinados ao Projecto

de fortalecimento de capacidade estatística do Instituto Nacional de
Estatística (USD 60M), e a parte restante, USD 450M, dos quais USD 300M
financiados pelo Banco Mundial e USD 150M pela AFD, serão implementados

no programa da resiliência climática e segurança hídrica do Ministério da
Energia e Águas.

O Banco português Montepio acordou vender sua participação no
Finibanco Angola ao Access Bank, maior instituição bancária

nigeriana em activos e clientes. De acordo com o Jornal Económico, o
valor de venda terá como referência "a proporção atribuível ao grupo banco
Montepio nos capitais próprios do Finibanco Angola", posição que será
maioritária em qualquer caso, mas cuja definição concreta está pendente de
um diferendo entre o accionista Montepio e o Finibanco. Por agora, O Access
Bank aguarda apenas a autorização do BNA para entrar no mercado
angolano.
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Preço do petróleo (Brent Angola) e Eurobond 2025

Brent Angola (esq.) Eurobond (dir.)


