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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 15,73% 0,00 -1,02 -4,32

USD/AOA 320,25 0,38% 3,77% 43,99%

AOA/USD 0,0031 -0,38% -3,63% -30,55%

EUR/AOA 356,71 -0,64% 1,05% 31,65%

EUR/USD 1,11 -1,00% -2,91% -8,01%

USD/ZAR 14,41 2,51% 0,46% 16,25%

Prazo
Taxa de 

desconto
Oferta Procura Colocado

BT (6 meses) 16,30%        25.000          23.381          11.835   

BT (12 meses) 17,95%        28.965          28.965          11.472   

OT (2 anos) 22,00%        30.000            9.414            9.414   

OT (3 anos) 23,00%        30.000            4.785            4.785   

OT (4 anos) 22,00%        30.000            9.400            9.400   

Fontes: Bloomberg, BNA, INE, Ministério das Finanças

Leilões semanais de OT's / BT's

Variação

Comentário de Mercado Previsões macroeconómicas

Mercado cambial e monetário*

*PIB - previsões FMI; Inflação - INE; Balança Corrente - BNA e cálc. BFA

**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

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

Inflação Nacional Crescimento homólogo do PIB e contribuições

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

Rating soberano

Standard & Poor's

Moody's

26/04/19

Agência

Fitch

A Economist Intelligence Unit (EIU) prevê dois anos
consecutivos de contracção económica, - 4,5% em 2019 e -

4,8% em 2020, resultante da evolução do preço do petróleo e os
resultados pouco visíveis dos esforços para diversificação

económica por parte do executivo angolano. Os analistas da EIU
antecipam uma pressão contínua na depreciação do Kwanza –

chegando a USD/AOA 361,9 em 2023, e também prevêem que a
inflação continue alta, aumentando para 22,8% este ano,

desacelerando posteriormente, chegando a 11,45% em 2023.

O Ministério dos Recursos Minerais e Petróleos declarou

que as exportações de petróleo, no 1º Trimestre do ano,
resultaram em uma receita bruta de aproximadamente USD

7.550 milhões. Tendo se registado uma média mensal de 119,79
milhões de barris exportados ao preço médio ponderado de USD

63,06 por barril. Comparando aos dados do MinFin, para o 1T
2018, é visível que o sector contraiu-se em todos os aspectos, em

particular as receitas de exportação – menos 15% (USD 8,89
milhões no 1T 2018). A Agência Nacional de Petróleo, Gás e

Biocombustíveis (ANPG) tornou-se oficialmente a nova
concessionária do sector desde 18 de Abril, com base na Lei

5/19 - que alterou a Lei das Actividades Petrolíferas. A
ANGP é, agora, a responsável pela regulamentação, fiscalização e

promoção de actividades petrolíferas, no domínio das operações e

contratação do sector de hidrocarbonetos - funções exercidas
anteriormente pela petrolífera estatal Sonangol. No mercado

internacional, o Brent atingiu máximos de Outubro – USD
75, após o EUA anunciar que irá sancionar todos os países

que comprarem petróleo iraniano a partir de 2 de Maio.

No mercado cambial, a semana foi marcada pela apreciação
do Kwanza face ao Euro por 0,64% (EUR/AOA 359,0 7 dias

atrás), resultado da subida do EUR/USD. Transacciona hoje
por EUR/AOA 356,7, o que totaliza uma depreciação year-on-year

do Kwanza de 31,65% face ao euro. Angola assinou um acordo de

Assistência Técnica com o Departamento do Tesouro dos EUA para
melhoria do regime de prevenção de branqueamento de capitais e

financiamento do terrorismo. Os Termos de Referência do acordo
visam aperfeiçoar as capacidades operacionais da Unidade de

Informação Financeira e dos órgãos policiais e de justiça.
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