
f de

Indicador 2019* 2020** 2021**

Variação PIB (%) -0,9 -4,0 0,7

Inflação Média (%) 17,2 22,6 20,0

Balança Corrente (% PIB) 5,8 -6,6 -5,6

Agência Rating Outlook
Última 

alteração

Fitch CCC - 04/09/20

Moody's Caa1 Estável 08/09/20

Standard & Poor's CCC+ Estável 26/03/20

16/09/20
7 dias 

(p.p./%)
YTD 

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

LUIBOR O/N 12,95% -0,06 -15,87 -1,14

USD/AOA 613,9 -1,45% 27,31% 67,89%

AOA/USD 0,00163 1,47% -21,45% -40,44%

EUR/AOA 728,6 -0,70% 34,73% 79,44%

EUR/USD 1,185 0,36% 5,64% 6,97%

USD/ZAR 16,5 -0,92% 17,54% 11,85%

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

Prazo
Taxa de 

desconto
Oferta Procura Colocado

BT (3 meses) 17,1% 5.000 6.345 5.000

BT (6 meses) 18,0% 6.708 2.161 2.161

BT (12 meses) 19,0% 5.000 4.000 4.000

OT (2 anos) 23,8% 6.400 1.467 1.467

OT (3 anos) 24,0% 15.000 1.530 1.530

OT (4 anos) 24,8% 14.875 621 621
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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, Inflação - INE; Balança Corrente - BNA e cálc. BFA

**Média das previsões compiladas pela Bloomberg

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

*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 FMI aprovou na passada quarta-feira a 3ª avaliação do
Programa de Financiamento Ampliado, seis meses depois do
prazo original, confirmando-se o desembolso de USD 1000
milhões. Deste montante, USD 0.37MM correspondem a financiamento
adicional; sendo que, no total do Programa, o financiamento adicional
(devido à crise económica causada pela Covid-19) soma USD 0.77MM.
Segundo o FMI, Angola garantiu um reescalonamento de dívida
junto de "vários grandes credores". De acordo com as declarações
da Ministra das Finanças na passada sexta-feira, as várias renegociações
para alívio da dívida deverão traduzir-se em poupanças de USD 6MM até
2023 - o principal alívio vem do adiamento de amortizações junto de
entidades chinesas, em particular o China Development Bank e o China
Exim Bank, que concentrarão um pouco mais de 1/4 da dívida pública
total. O Fundo reconhece o grave choque económico causado pela
pandemia (em particular, o impacto no mercado petrolífero), notando
que houve uma resposta rápida das autoridades, tanto do lado
orçamental (com cortes em compras de bens & serviços e em alguns
investimentos) bem como do lado monetário, com várias medidas do
BNA para fomentar a liquidez. No que toca ao mercado cambial, a
instituição voltou a recomendar esforços para eliminar as restrições à
formação de uma taxa de câmbio de livre mercado. Esta aprovação é
bastante importante, sendo um catalisador para outros
desembolsos além do FMI, como o do Banco Mundial, que deverá
emprestar USD 0,75MM num futuro próximo (0,25MM em
financiamento adicional ao previsto). Nesse sentido, é provável que,
a prazo, a pressão para a depreciação do Kwanza diminua
substancialmente, podendo mesmo inverter-se.

As exportações de petróleo registaram um mínimo histórico em
Agosto, de 1,13 milhões de barris diários (mbd). Entre Janeiro e
Agosto, os dados do Ministério das Finanças apontam para um volume
médio de exportação de 1,32mbd, uma quebra de 4,4% face ao período
homólogo. Por outro lado, o preço médio de exportação fixou-se em
USD 42,8 no período até Agosto (-32,7% yoy). Consequentemente, as
receitas de exportação caíram em 35,4% yoy no período. Em receita
fiscal, foram arrecadados USD 5,0MM (-37,5% yoy) - em Kwanzas,
foram 2,65 biliões, esperando-se superar a previsão do OGE Revisto
(AOA 2,95 biliões) - o GEE espera um montante próximo dos AOA 3,8
biliões.

Vai ser lançado um concurso público internacional para a
concessão de exploração da infra-estrutura ferroviária de
transporte de carga no Corredor do Lobito. O concurso será da
responsabilidade do Ministério dos Transportes: o Ministro, Ricardo
Abreu, mencionou numa conferência a ambição de fazer dos portos
angolanos plataformas logísticas regionais.
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Preço do petróleo (Brent Angola) e Eurobond 2025

Brent Angola (ELE) Eurobond (ELD)
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Exportações petrolíferas e receitas físcais 

Receitas governamentais petrolíferas (ELD) Exportações (ELE)

*Inclui direitos da concessionária (ANPG)
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Taxa de referência e LUIBOR

LUIBOR overnight Taxa de referência


