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Indicador 2019* 2020** 2021**

Variação PIB (%) -1,1 1,2 2,4

Inflação Média (%) 17,2 15,0 10,0

Balança Corrente (% PIB) 3,7 -0,3 -0,5

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

31/01/20
7 dias 

(p.p./%)
YTD 

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

LUIBOR O/N 19,97% 0,02 -8,85 4,22

USD/AOA 495,8 -0,15% 2,81% 58,78%

AOA/USD 0,00202 0,15% -2,74% -37,02%

EUR/AOA 546,9 -0,22% 1,12% 52,65%

EUR/USD 1,105 0,20% -1,48% -3,50%

USD/ZAR 14,92 3,67% 6,59% 12,59%

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

Prazo
Taxa de 

desconto
Oferta Procura Colocado

Fontes: Bloomberg, BNA, INE, Ministério das Finanças, OPEP
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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

Banco de Fomento Angola 
www.bfa.ao | Email: dfi.gee@bfa.ao 

O Banco Nacional de Angola (BNA) manteve inalterados os vários
instrumentos de política monetária, na última reunião do CPM, a
27 de Janeiro: a Taxa BNA em 15,5% e o coeficiente de reservas
obrigatórias em Moeda nacional nos 15%. Porém, o BNA continua a fazer
uso de outras ferramentas para restringir a liquidez, de modo a conter a
inflação e diminuir a procura por divisas da parte da banca, evitando
assim uma depreciação maior do Kwanza. A próxima reunião deverá
ocorrer a 27 de Março deste ano. Consulte a Nota Informativa disponível
em www.bfa.ao para uma análise mais detalhada.

Foi publicada em Diário da República legislação que autoriza a
emissão de OTs e BTs para 2020, até aos limites estabelecidos
pelo OGE. Assim, o Estado deverá começar brevemente a emitir dívida
este ano.

Na quarta-feira passada, foram apreciadas e aprovadas várias
propostas em Conselho de Ministros, com o propósito de
melhoria do ambiente de negócio. Entre as propostas já aprovadas,
conta-se a criação de um formulário único de constituição de empresas.
Por outro lado, foi alterado o estatuto orgânico do Banco de
Desenvolvimento de Angola (BDA), transferindo a sua superintendência
para o Ministério da Economia e Planeamento.

A Sonangol comunicou ter lançado um concurso público,
terminado a 30 de Janeiro 2020, para alienação das participações
que detém em seis empresas dedicadas ao turismo, não tendo
anunciado os resultados do mesmo. No comunicado, a petrolífera
também informou que lançará concursos referentes as participações que
detém em outras empresas, entre as quais a Sonaid (perfuração) e a
Sonasurf (serviços marítimos). De igual modo, o Instituto de Gestão de
Activos e Participações do Estado (IGAPE) realizará uma Sessão de
Auscultação ao Mercado amanhã, dia 6 de Fevereiro, para a alineação de
13 unidades industriais da Zona Económica Especial – Luanda Bengo
(ZEE).

Devido ao impacto na economia chinesa do novo coronavírus, o
Brent desceu cerca de 10 Dólares durante as últimas semanas,
negociando perto dos USD 55. A Agência Nacional de Petróleo, Gás e
Biocombustíveis (ANPG) acordou a extensão da licença de produção do
Bloco 15 até 2032, com a ExxonMobil: o projecto prevê vários furos
novos, acrescentando aproximadamente 0,04 milhões de barris diários à
produção do Bloco. A Sonangol passa a entrar no consórcio, com uma
participação de 10%. Foi também recentemente assinado um acordo
com a BP, dando à empresa direitos de exploração e definindo os termos
de um futuro contrato de partilha de risco no Bloco 18/15.
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Preço do petróleo (Brent Angola) e Eurobond 2025
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Alocação de divisas e Reservas Internacionais
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