
Indicador 2018* 2019** 2020**

Variação PIB (%) -1,7 2,3 2,7

Inflação Média (%) 19,6 16,4 14,7

Balança Corrente (% PIB) 7 0,3 0,6

Agência Rating Outlook
Última 

alteração

Fitch B Estável 25/04/18

Moody's B3 Estável 27/04/18

Standard & Poor's B- Negativo 08/02/19

03/05/19
7 dias 

(p.p./%)
YTD 

(p.p./%)
12 meses 
(p.p./%)

LUIBOR O/N 15,73% 0,00 -1,02 -4,32

USD/AOA 325,1 1,53% 5,36% 41,92%

AOA/USD 0,00307565 1,53% 5,36% 41,92%

EUR/AOA 362,8 1,70% 2,76% 31,92%

EUR/USD 1,119 0,30% -2,46% -6,70%

USD/ZAR 14,39 0,01% 0,32% 14,35%

Leilões semanais de OT's / BT's na semana passada

Prazo
Taxa de 

desconto
Oferta Procura Colocado

BT (6 meses) 15,90% 46.568 46.568 36.951

BT (12 meses) 17,49% 26.739 26.739 12.739

Fontes: Bloomberg, BNA, INE, Ministério das Finanças

*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

Mercado cambial e monetário*
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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.

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

Comentário de Mercado

*PIB - previsões FMI; Inflação - INE; Balança Corrente - BNA e cálc. BFA
**Média das previsões compiladas pela Bloomberg

Angola receberá um novo crédito por parte do Banco Mundial
(BM), no valor de USD 1,2 mil milhões. O montante concedido será
disponibilizado em Junho do ano em curso, para um conjunto de
projectos pré-seleccionado que visam melhorar as estatísticas
económicas, bem como os sectores agrícola, energia e água e capital
humano. Com este crédito adicional, segundo declarações na imprensa
por parte de um responsável do BM, o montante concedido pelo Banco
ao país será equivalente a USD 2,4 mil milhões.

No mercado cambial, a semana foi marcada pela depreciação do
Kwanza face as moedas internacionais, tendo perdido 1,53%
face ao dólar (USD/AOA 320,3 7 dias atrás). É de registar também
que, no mercado paralelo, o Kwanza manteve-se estável estando hoje a
cotar por USD/AOA 460, o que coloca a diferença entre ambos os
mercados em 41%.

A revisão do Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2019 foi
aprovada em Conselho de Ministros, seguindo para aprovação na
Assembleia Nacional. Sabe-se já que deverá ser reduzida a despesa,
principamente no que toca a investimentos e a bens e serviços, em
resultado da diminuição do preço de referência do barril de petróleo
utilizado no cálculo do OGE - de USD 68 para USD 55. A intensificação
da volatilidade do preço do Brent no mercado internacional levou o
executivo a reajustar o montante de receitas e despesas a conjuntura
económica actual.

Foi publicado em Diário da República o Código do Imposto sobre
Valor Acrescentado (IVA), sendo revogado o Imposto de
Consumo e Imposto de Selo. O IVA entra em vigor dia 1 Julho de
2019 e aplica-se, transitoriamente, apenas aos Grandes Contribuintes e
à importação de bens. Para os demais, será aplicado com carácter
obrigatório a partir de 1 Janeiro de 2021, à taxa de 14%. Por outro lado,
será introduzido um Imposto Especial de Consumo, que abrange
produtos como a cerveja (16%), tabaco (16%) e armas de fogo (2%),
entre outros.

Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), a taxa
de desemprego nacional aumentou 8,8 pontos percentuais (p.p.)
nos últimos dois anos. No Inquérito sobre Despesas, Receitas e
Emprego em Angola (IDREA), entre Maio 2018 e Janeiro de 2019, o INE
apurou que 28,8% da população activa estava desempregada. A maior
taxa de empego é na área rural 75,7% - 22p.p. acima da área urbana.
Os sectores com maior número de trabalhadores são o primário (com
46%), seguido do secundário (43,3%). O relatório realçou que 72,6%
das pessoas economicamente activas trabalham em actividades
informais.
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Preço do petóleo (Brent Angola) e Eurobond 2025

Brent Angola (ELE) Eurobond (ELD)
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Alocação de divisas e Reservas Internacionais

Divisas alocadas (ELD) Reservas Internacionais Líquidas (ELE)
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