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Indicador 2018* 2019** 2020**

Variação PIB (%) -1,2 -0,1 2,0

Inflação Média (%) 19,6 17,0 15,0

Balança Corrente (% PIB) 7,0 0,8 -0,3

Agência Rating Outlook
Última 

alteração

Fitch B Negativo 12/07/19

Moody's B3 Estável 27/04/18

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

01/11/19
7 dias 

(p.p./%)
YTD 

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

LUIBOR O/N 14,91% 0,02 -1,84 -1,84

USD/AOA 496,7 3,87% 60,96% 60,58%

AOA/USD 0,00201 -3,73% -37,87% -37,72%

EUR/AOA 553,9 4,21% 56,90% 58,16%

EUR/USD 1,115 0,64% -2,76% -2,25%

USD/ZAR 15,12 3,37% 5,39% 4,94%

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

Prazo
Taxa de 

desconto
Oferta Procura Colocado

BT (6 meses) 12,00% 16.252 157 157

BT (1 ano) 14,68% 19.486 30 30

OT (1,5 anos) 21,25% 10.000 2.500 2.500

Fontes: Bloomberg, BNA, INE, Ministério das Finanças
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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

*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*

Rating soberano

Previsões macroeconómicas
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Segundos dados do Instituto Nacional de Estatísticas (INE) a
taxa de desemprego foi de 30,7% no 3º Trimestre de 2019, 1,7
pontos percentuais (p.p.) acima que no trimestre anterior. A
população activa é estimada em 13,5 milhões, o que representa uma
taxa de actividade de 86,6%: 44,6% da população, já que 48,5% da
mesma tem menos de 15 anos. A taxa de desemprego é maior entre as
mulheres 32,2% (29,2% entre os homens), e a taxa de desemprego
urbana é superior à registada em zonas rurais - 41,1% face a 16,1%.
Entre os jovens de 15 a 24 anos, a taxa de desemprego aumentou 2,3
p.p. para de 56,1%.

A proposta de Lei do Orçamento Geral do Estado (OGE) para
2020 foi entregue ao parlamento na passada quarta-feira,
prevendo um crescimento do PIB na ordem dos 1,8%. Na proposta
prevê-se um crescimento do PIB Petrolífero de 1,5% e de 1,9% do PIB
Não Petrolífero. O governo estima uma inflação de 25% devido ao
ajustamento gradual do preço dos combustíveis. O OGE utiliza um
preço de referência do barril de petróleo de USD 55, uma
previsão razoavelmente conservadora. Do lado da produção,
espera-se uma produção petrolífera de 1,44 milhões de barris diários
(mbd) - incluindo LNG, o que nos parece um previsão um pouco
optimista dado o nível de produção actual, abaixo dos 1,40 mbd, e as
perspectivas futuras. O governo prevê receita de AOA 8.611 Mil
milhões (MM) e despesa de AOA 8.092 MM, traduzindo-se num
superávite previsto de AOA 519 MM, cerca de 1,3% do PIB. Do
lado do financiamento, este superávite deverá levar a um financiamento
líquido negativo no mesmo valor, AOA -519 MM: ou seja, o Estado irá
amortizar mais dívida do que as emissões previstas. Em particular, o
executivo estima um financiamento interno líquido de AOA -2 243 MM e
um financiamento externo líquido de AOA 1 724 MM. Para 2019, o OGE
Revisto previa uma taxa de crescimento de 0,3%, no entanto as
projecções mais recentes indicam uma quebra de 1,2%. Por outro lado,
o Governo espera voltar a conseguir um superávite este ano, depois do
saldo positivo de 2,2% do PIB em 2018. No sector petrolífero, é
esperado que a produção petrolífera tenha um desvio de -3% face ao
inicialmente previsto, com um nível de produção médio de 1,39 mbd, -
6,1% face a 2018. Igualmente o OGE, estima um crescimento de 0,6%
do PIB não Petrolífero em 2019.

Foi assinado um acordo entre as principais operadoras
petrolíferas em Angola para a exploração e desenvolvimento de
gás natural. Este projecto, avaliado em USD 2 MM, será realizado nos
blocos 1, 2, 3, 14 e 15 e tem por finalidade colmatar o declínio no
fornecimento de gás à planta do Angola LNG, que se deverá começar a
verificar a partir de 2022. No mercado internacional, o Brent negociava a
USD 59,78 na sexta-feira.
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Alocação de divisas e Reservas Internacionais
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