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Rating Outlook
Última 

alteração

B Estável 25/04/18

B3 Estável 27/04/18

B- Negativo 08/02/19

7 dias 
(p.p./%)

YTD 
(p.p./%)

12 meses 
(p.p./%)

LUIBOR O/N 15,76% 0,00 -0,99 -4,33

USD/AOA 317,26 0,52% 2,80% 47,43%

AOA/USD 0,0032 -0,52% -2,73% -32,17%

EUR/AOA 358,67 0,35% 1,60% 35,67%

EUR/USD 1,13 -0,19% -1,42% -8,11%

USD/ZAR 14,37 -0,22% 0,16% 21,24%

Prazo
Taxa de 

desconto
Oferta Procura Colocado

BT (56 dias) 13,40%        17.457          17.457          17.207   

BT (147 dias) 16,95%        25.624            8.082            6.603   

BT (329 dias) 18,80%        34.527          15.043            7.500   

Fontes: Bloomberg, BNA, INE, Ministério das Finanças

Rating soberano

Standard & Poor's

Moody's

22/03/19

Agência

Fitch

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

PIB (crescimento yoy) e conjuntura económica Saldo da Balança Corrente

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

Leilões semanais de OT's / BT's

Variação

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 (%)

*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

Dados preliminares do BNA indicam um total de
exportações de USD 40,4 mil milhões (MM) em 2018
(+16,7% yoy). As exportações do sector dos hidrocarbonetos
subiram 17,2%, e representaram 96,7% do total. Em particular,
as exportações de gás atingiram USD 2,4 MM (+35,8%),
totalizando 6,0% das exportações de bens em 2018. Fora do
sector do petróleo e gás, as vendas ao exterior cresceram 3,3%.
Por outro lado, as importações de bens aumentaram apenas 2,5%,
para USD 14,8 MM. O saldo comercial de bens fixou-se assim num
superávite de USD 25,6 MM, o valor mais alto desde 2014 (USD
30,6 MM). Segundo a nossa análise, estes números deverão
permitir um superávite da balança corrente perto dos USD
11 MM, o valor mais alto desde 2012 (USD 13,6 MM). Em
percentagem do PIB, o saldo poderá rondar os 10%, valor
bastante acima das previsões internacionais (o FMI espera um
saldo de 2% do PIB).

Em relação ao sentimento económico, os dados do INE
mostram que este continuou em terreno negativo no 4T
2018, embora registando nova melhoria. O Indicador Geral de
Clima Económico (ICE) subiu para -12 pontos (-16 no 3T 2018),
máximo desde o 3T 2015 (-9). Houve melhorias em todos os
sectores, excepto nos Transportes, que estagnou. Destaque para o
sector da construção (o mais importante no PIB não-petrolífero, a
par do comércio): o indicador de confiança subiu para -20 pontos
(-33 no 3T 2018), o valor mais elevado desde o 4T 2012. Estes
são bons indicadores, em antecipação à divulgação dos números
do PIB do 4T 2018, previstos para 10 de Abril.

No sector dos diamantes, a australiana Lucapa aumentou
em 90% a estimativa de recursos na mina do Lulo, para
80,4 mil quilates, depois de uma avaliação independente.
Esta semana foi divulgado também que esteve em Luanda uma
delegação da Bolsa de Diamantes de Israel (IDE), em antecipação
a um leilão de diamantes angolanos em bruto nessa instituição.

Foi aprovada esta semana uma nova Lei das Parcerias
Público Privadas, em conjunto com uma nova Lei das
Actividades Petrolíferas, entre outras. Finalmente, chegou
hoje a Luanda uma delegação do FMI, no âmbito da
primeira avaliação do Programa Financiamento Ampliado.
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