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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 15.75% 0.00 -1.00 -4.05

USD/AOA 313.15 0.29% 1.47% 49.94%

AOA/USD 0.0032 -0.29% -1.45% -33.31%

EUR/AOA 354.75 -0.95% 0.49% 37.65%

EUR/USD 1.13 -1.00% -1.10% -7.40%

USD/ZAR 13.63 2.26% -5.03% 11.97%

Prazo
Taxa de 

desconto
Oferta Procura Colocado

Fontes: Bloomberg, BNA, INE, Ministério das Finanças

Não foram emitidos BTs/Ots esta semana

Comentário de Mercado Previsões macroeconómicas

Mercado cambial e monetário*

*PIB e Balança Corrente - previsões FMI; Inflação - INE

**Média das previsões compiladas pela Bloomberg

Balança Corrente (% PIB)

Variação PIB (%)

Inflação Média (%)

Leilões semanais de OT's / BT's

Variação

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 BFA nos mercados referidos. 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 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.

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

Crédito Malparado/Crédito Bruto Inflação Nacional

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 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

Rating soberano

Standard & Poor's

Moody's

08/02/19

Agência

Fitch

O BNA decidiu revogar a licença bancária do Banco
Angolano de Negócios e Comércio (BANC), devido à
indisponibilidade dos accionistas para levar a cabo o
necessário aumento de capital. O BANC junta-se assim ao
Banco Postal e ao Banco Mais, que enfrentaram medidas idênticas
no início deste ano. Em conjunto, os 3 bancos representavam
menos de 0,5% dos depósitos do sistema. A instituição tinha sido
alvo de uma intervenção do BNA desde 26 de Junho de 2018;
porém, segundo o banco central, "a situação manteve-se
praticamente inalterada", sendo necessária uma injecção de
capital entre os AOA 24-41 mil milhões (USD 77-131 milhões)
para o regular funcionamento do banco. De acordo com a agência
de rating Fitch, o fecho dos dois bancos antes do BANC mostra
que as reformas na banca angolana estão a começar a ter
impacto. Por outro lado, o crédito malparado registou um
novo aumento em Dezembro de 2018, fixando-se em 28,3%
do total de empréstimos à economia, comparado com
26,7% em Novembro.

Foi oficializada a criação da Agência Nacional de Petróleo,
Gás e Biocombustível, assumindo a função de
concessionária no sector, que cabia à Sonangol. Este era um
passo previsto na reorganização do sector, que levará a Sonangol
a concentrar-se na missão de operadora. É de destacar
igualmente a formação de uma joint venture, denominada
Sonadrill, em partes iguais entre a Sonangol e a
norueguesa Seadrill, para operar 4 navios de perfuração, 2
providenciados pela empresa norueguesa, e os 2 navios em
construção nos estaleiros sul-coreanos da DSME.

Apesar de manter a sua avaliação de Angola como um país
"não-livre", a Freedom House destacou os
desenvolvimentos no país em 2018, nomeadamente as acções
"notáveis" contra a corrupção e impunidade, e uma maior
independência dos tribunais.

Nos mercados internacionais, o Brent negoceia perto dos
USD 61, com o cenário económico global e as quebras nos
mercados financeiros, em conjunto com dúvidas sobre o potencial
das negociações comerciais entre os EUA e a China, a pressionar a
cotação da commodity.
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