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Indicador 2021* 2022** 2023**

Variação PIB (%) 0,7 4,6 2,4

Inflação Média (%) 25,8 21,2 12,2

Balança Corrente (% PIB) 10,5 9,0 3,3

Agência Rating Outlook
Última 

alteração

Fitch B- Positivo 15-07-2022

Moody's B3 Positivo 20-10-2022

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

02-12-2022
7 dias 

(p.p./%)

YTD 

(p.p./%)

12 meses 

(p.p./%)

LUIBOR O/N 10,50% 0,00 -8,18 -8,00

USD/AOA 506,3 -1,09% -8,78% -10,39%

AOA/USD 0,00198 1,11% 9,62% 11,60%

EUR/AOA 533,1 0,06% -15,24% -16,76%

EUR/USD 1,054 1,35% -7,34% -6,78%

USD/ZAR 17,5 2,49% 9,84% 9,85%

Leilões semanais de OTs/ BTs

Prazo
Taxa de 

desconto
Oferta Procura Colocado

BT (182 dias) 9,5% 30.000 12.500 11.600

OT AOA (4 Anos) 16,3% 3.000 3.000 3.000

OT AOA (6 Anos) 18,9% 10.000 1.722 1.722

OT USD (3 Anos) 3,7% 2,00 10,00 10,00
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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) registou nova subida
homóloga, em 8 pontos, abrandando face às subidas homólogas nos
trimestres anteriores. Em termos trimestrais, baixou em 4 pontos, a
primeira descida desde 2020. Olhando para os vários sectores, o Comércio
mostra o pior registo, com uma quebra homóloga de 2 pontos no índice, a
2ª descida consecutiva. Em todos os outros sectores, registaram-se subidas
homólogas, mas com magnitude sempre inferior aos aumentos homólogos
nos trimestres anteriores. Esta desaceleração era contrária à nossa
expectativa, que aponta para uma aceleração da actividade económica não-
petrolífera no 3º trimestre, devido a dois factores: a melhoria no mercado
de trabalho, que registou no 3T 2022 a maior redução homóloga do
desemprego desde o início da série estatística; e o desempenho dos
indicadores económicos de alta frequência seguidos pelo BFA, como os
depósitos em Moeda Nacional ou os pagamentos e levantamentos
reportados pela EMIS, que registam variações homólogas reais mais
positivas do que as observadas no 2º trimestre. É possível que a
depreciação que começou em meados de Outubro, tenha tido alguma
influência na expectativa dos agentes económicos, já que o período de
recolha dos dados decorre por 4 semanas a começar na última semana do
trimestre ou primeira semana do trimestre seguinte, abarcando quase todo

o mês de Outubro.

As reservas internacionais fecharam o mês de Novembro avaliadas

em USD 13,7 mil milhões, um aumento de 512 milhões face ao início
do ano. Em termos mensais, as reservas subiram cerca de 262 milhões.
Segundo os nossos cálculos, as RI actuais representam aproximadamente 6

meses de importações de bens e serviços.

A Assembleia Nacional deu parecer positivo à renomeação do actual
Governador do BNA José de Lima Massano, ficando pendente a
indicação definitiva pelo Presidente da República. O actual responsável

foi submetido à audição da Assembleia Nacional sob indicação do Presidente,
pelo que é dada como certa na imprensa a recondução por mais um
mandato de seis anos.

A Sonangol anunciou que irá levar a cabo uma emissão
obrigacionista em Kwanzas, num montante equivalente a USD 150

milhões, “em data a informar oportunamente”. Esta será apenas a 2ª
emissão obrigacionista em bolsa no mercado angolano, depois da emissão
inaugural do Standard Bank Angola em Dezembro de 2018, num montante

de AOA 4,7 mil milhões (USD 15 milhões, ao câmbio dessa data).

O preço do barril de petróleo Brent, que serve de referência para as
exportações angolanas, encerrou a semana a negociar em alta, perto

dos USD 86, face aos USD 83 da semana anterior. Diversos factores
concorrem para a subida do ouro negro, desde a reacção dos mercados em
relação ao embargo da União Europeia ao petróleo russo que inicia já nesta

segunda-feira, às expectativas de recuperação da procura chinesa.
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Preço do petróleo (Brent Angola) e Eurobond 2025

Brent Angola (esq.) Eurobond (dir.)
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Reservas Internacionais


