
25-01-18 Var. 7 dias YTD Var. 12 meses

USD/AOA 204.75 0.56% 22.79% 22.80%

EUR/AOA 253.71 1.98% 26.56% 41.71%

25-01-18 Var. 7 dias 
(p.b.) YTD (p.b.) Var. 12 meses 

(p.b.)
Overnight 19.10% 0.51 2.70 -4.56

30 dias 18.61% -0.05 0.34 -0.28

90 dias 19.56% 0.12 0.65 -0.07

180 dias 20.66% -0.23 0.51 0.79

270 dias 22.01% -0.14 0.11 0.93

360 dias 23.43% -0.07 0.35 2.00

26-01-18 Var. 7 dias YTD Var. 12 
meses Prazo Taxa de 

desconto Oferta Procura Colocado

S&P 500 2,839.3 1.0% 6.2% 23.6% Bilhetes do Tesouro

Eurostoxx 50 3,648.0 0.0% 4.1% 9.9%

MSCI Emerg. 1,263.5 2.5% 9.1% 37.8%

FTSE/JSE Africa 61,655.4 1.2% 3.6% 15.4%

Obrigações do Tesouro

26-01-18 Zona Euro EUA R. Unido Japão

3 meses -0.39% 1.76% 0.47% -0.14%

6 meses -0.32% 1.97% 0.52% -0.05%

1 ano -0.26% 2.35% 0.62% 0.05%

10 anos 0.62% 2.64% 1.41% 0.08%

Fontes: Bloomberg, BNA, INE, Ministério das Finanças

Comentário de Mercado Cotação do kwanza

Variação do kwanza 

Taxas LUIBOR

Nota: os valores apresentados (com excepção da taxa de desconto) apresentam-se em milhões de AOA.
* OT indexada ao USD

Publicação produzida pelo Departamento de Estudos Económicos e Financeiros do Banco BPI .

Esta publicação destina-se exclusivamente a circulação privada. A informação nela contida foi obtida de fontes consideradas fiáveis, mas a sua precisão não pode ser totalmente garantida. As recomendações
destinam-se exclusivamente a uso interno, podendo ser alteradas sem aviso prévio. As opiniões expressas são da inteira responsabilidade dos seus autores, reflectindo apenas os seus pontos de vista e
podendo não coincidir com a posição do BPI e do BFA nos mercados referidos. O BPI ou o BFA, ou qualquer afiliada, na pessoa dos seus colaboradores, não se responsabiliza por qualquer perda, directa ou
potencial, resultante da utilização desta publicação ou seus conteúdos. O BPI, o BFA e seus colaboradores poderão deter posições em qualquer activo mencionado nesta publicação. A reprodução de parte ou
totalidade desta publicação é permitida, sujeita a indicação da fonte.

Principais índices accionistas

Taxas de juro internacionais

Taxa de Inflação Preços do Petróleo (Brent)

Não se realizaram leilões durante a semana

Não se realizaram leilões durante a semana

Leilões semanais de OT's / BT's

Nota: As taxas a 10 anos referem-se às taxas da dívida pública no mercado secundário. Na Zona Euro referem-se 
ao mercado benchmark, i.e. Alemanha. As taxas de curto prazo são taxas multicontribuídas.

Nota: A valorização dos índices refere-se às seguintes moedas - S&P (USD), Eurostoxx50 (EUR), MSCIEmerg 
(USD); JSE Africa (ZAR)

Durante a semana realizou-se mais um leilão de divisas, liderado
pelo Banco Nacional de Angola (BNA) e com a participação de 26
bancos comerciais. Foram colocados à venda EUR 81.8
milhões, tendo sido apurada uma taxa média poderada de
253.706 kwanzas por euro (248.772 no leilão anterior). Dos
valores propostos em leilão, o valor mínimo foi 253.126 e o
valor máximo 253.747. Desde o início do ano, o euro já se
apreciou cerca de 27% em relação à moeda angolana.
Entretanto, ocorreu uma reunião entre a autoridade monetária e
os bancos relativamente aos novos normativos a adoptar na
comercialização de moeda estrangeira pelos bancos comerciais e
seus clientes, visando garantir o equilíbrio e a transparência no
mercado cambial. Assim, foi unificada a taxa de câmbio de
divisas e de notas, cuja margem sobre a taxa de câmbio de
referência publicada pelo BNA passa a estar limitada em
2%. No entanto, segundo a imprensa local, a especulação
na compra e venda de moeda no mercado informal de
Luanda aumentou.

Tem vindo a ser reafirmado pelas partes envolvidas que o acordo
de redução da produção de petróleo, estabelecido entre os
membros da OPEP (Organização dos Países Exportadores de
Petróleo) e a Rússia é para manter até final do ano. Por outro
lado, os stocks de crude nos EUA têm mostrado uma tendência de
redução. Neste contexto, o preço do barril de Brent atingiu
recentemente o valor máximo $71.28 (nível que não era
alcançado desde final de 2014). A continuação da subida
dos preços é uma boa notícia para os países exportadores,
nomeadamente aqueles que são significativamente
dependentes da venda desta matéria-prima.

Segundo o relatório anual da BODIVA (Bolsa da Dívida e Valores
de Angola), em 2017 foram negociados 525.1 mil milhões de
kwanzas (mm kz), mais 43.5% que em 2016. O Banco de
Fomento Angola (BFA) liderou os montantes negociados e os
negócios realizados (194.7 mm kz), pelo terceiro ano consecutivo.
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Desde o dia 9 de Janeiro, o BNA fixa o câmbio do 
EUR/AOA, de acordo com a realização de leilões, 
substituindo o USD/AOA.
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