
Indicador 2017* 2018** 2019**

1,4 2,1 2,4

Inflação (%) 31,7 21,8 15,0

-0,9 -1,7 -1,2

Rating Outlook
Última 

alteração

B Estável 25/04/18

B3 Estável 27/04/18

B- Estável 11/08/17

7 dias 
(p.p./%)

YTD 
(p.p./%)

12 meses 
(p.p./%)

LUIBOR O/N 21,41% -0,70 5,01 -0,94

USD/AOA* 255,87 -0,52% -35,15% -35,15%

EUR/AOA* 297,13 0,00% -37,60% -37,60%

EUR/USD 1,165 -0,33% -2,99% 0,13%

USD/ZAR* 13,53 -1,92% -8,50% -3,68%

Prazo
Taxa de 

desconto
Oferta Procura Colocado

BT (91 dias) 12,00%  3.391  501  501 

BT (182 dias) 16,00%  4.426  140  140 

BT (182 dias) 16,00%  4.286  633  633 

OT (2 anos) 24,00%  15.350  15.350  15.350 

OT (3 anos) 24,00%  15.350  15.350  15.350 

OT (4 anos) 24,00%  15.350  15.350  15.350 

OT (5 anos) 24,00%  15.350  15.350  15.350 

Fontes: Bloomberg, BNA, INE, Ministério das Finanças

Comentário de Mercado Previsões macroeconómicas

Mercado cambial e monetário

*PIB e Saldo da Balança Corrente: estimativa do Ministério das Finanças; Inflação: número final do INE 

**Média das previsões compiladas pela Bloomberg

Balança Corrente (% PIB)

Variação PIB (%)
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Câmbio oficial e paralelo Preço do petróleo (Brent Angola) e Preço da Eurobond 2025

Exportações e receitas orçamentais petrolíferas* Taxa BNA e LUIBOR

Nota: os valores (com excepção da taxa de desconto) apresentam-se em milhões de AOA.

* OT indexada ao USD ** OT indexada aos BTs

Leilões semanais de OT's / BT's

Variação

Rating soberano

Standard & Poor's

Moody's

20/07/18

Agência

Fitch

* O cálculo da variação do USD/AOA, EUR/AOA e USD/ZAR é feito de modo inverso de modo a avaliar 

directamente a apreciação/depreciação do Kwanza (e do Rand) face a estas moedas

De acordo com os dados do Ministério das Finanças, a
exportação de petróleo totalizou 1,58 milhões de barris
diários (mbd) em Junho, uma quebra homóloga de 12,5%.
Apesar desta quebra, que se vem sentindo desde o final de 2017,
a subida dos preços está a compensar esse efeito: o preço por
barril exportado fixou-se em USD 75,2 (USD 44,5 em Jun. 2017).
Como resultado, as receitas orçamentais chegaram aos USD 1,24
mil milhões, (+65,5% yoy). Desde Janeiro, as receitas totalizaram
USD 6,84 mil milhões, sendo esta a melhor primeira metade do
ano desde 2014. No segundo semestre deste ano, a receita deverá
ser superior: o preço do Brent tem continuado elevado, e as
exportações angolanas deverão ser vendidas a um preço médio
acima dos USD 70 nos restantes meses do ano; por outro lado, de
acordo com a Bloomberg, serão exportadas as duas primeiras
remessas de crude de Kaombo em Setembro, devendo adicionar
0,12 mbd ao volume mensal de exportações no último trimestre
do ano. O volume anual deverá ficar abaixo dos 1,6 mbd,
provavelmente entre 1,50-1,55 mbd. Em 2019, com a chegada do
2º FPSO a Kaombo, as exportações poderão retornar aos 1,6 mbd,
dependendo do comportamento das explorações mais maduras.

O BNA decidiu reduzir a Taxa BNA de 18% para 16,5%, o
segundo recuo consecutivo – em Maio, o CPM tinha decidido
que a anterior taxa de cedência de liquidez (em 20%)
passaria a ser igual à Taxa BNA, com um valor de 18%.
Além disso, o CPM decidiu igualmente reduzir o coeficiente de
Reservas Obrigatórias em Moeda Nacional, de 19% para 17%
(igualmente a segunda descida consecutiva, depois da redução de
21% para 19% em Maio). Estas descidas permitirão uma restrição
de liquidez ligeiramente menor ao sistema bancário. Contudo,
manter-se-á o ambiente de reduzida liquidez, agravado pela
necessidade em satisfazer a resolução de “atrasados” promovida
pelo BNA.

Angola vai emitir mais USD 500 milhões na linha a 30 anos
que vence em 2048, juntando-se aos USD 1250 milhões
originais. A emissão tem data de 23 de Julho, e o preço acordado
é acima do par (a 102,76): a emissão corresponde a um juro
implícito de 9,1%, 27,5 pontos base abaixo do custo acordado nos
USD 1250 milhões originais.
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