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Indicador 2019* 2020** 2021**

Variação PIB (%) -0,9 -4,6 1,2

Inflação Média (%) 17,2 22,0 19,0

Balança Corrente (% PIB) 5,8 -6,1 -3,8

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

18/12/20
7 dias 

(p.p./%)
YTD 

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

LUIBOR O/N 11,67% 0,08 -17,15 -16,92

USD/AOA 650,3 -0,31% 34,85% 40,32%

AOA/USD 0,00154 0,31% -25,84% -28,73%

EUR/AOA 797,5 0,80% 47,46% 54,49%

EUR/USD 1,226 1,20% 9,31% 10,20%

USD/ZAR 14,5 -3,95% 3,86% 2,22%

Leilões semanais de OTs/ BTs na semana passada

Prazo
Taxa de 

desconto
Oferta Procura Colocado

BT (3 meses) 19,3% 15.000 35.198 35.198

BT (6 meses) 20,4% 4.972 32.410 32.410

BT (12 meses) 21,0% 10.000 45.406 45.406

OT (2 anos) 24,3% 5.279 17.980 17.980

OT (3 anos) 24,7% 16.850 4.194 4.194

OT (4 anos) 24,8% 15.000 1.207 1.207

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
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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

A inflação homóloga continuou a acelerar, atingindo 24,9% em
Novembro, um máximo desde Outubro de 2017; em termos
mensais, os preços subiram 1,99%, de forma semelhante aos meses
anteriores. Em 2021, a inflação estará condicionada ao modo e
faseamento da implementação do novo regime de preços dos
combustíveis. Foi aprovada regulamentação para os preços de
referência dos derivados petrolíferos, que poderá levar a
mudanças de preços já a 4 de Janeiro se houver publicação de
preços de referência até dia 26 deste mês. A regulamentação indica
que ficarão fixos os preços do GPL e petróleo iluminante, com a
gasolina, gasóleo, Jet A1, Jet B em regime de preços vigiados. O
Instituto Regulador dos Derivados de Petróleo (IRDP) deve publicar
preços de referência mensais até ao dia 26 do mês anterior, após
consulta ao mercado e observando as regras do novo regime, que se
baseiam nos preços no mercado internacional. Em sentido contrário, o
Executivo aprovou uma descida da taxa do Imposto Especial de
Consumo (IEC) para as bebidas; os refrigerantes serão taxados a
8%, cervejas e sidras a 11%, vinhos a 15% e 21% para destilados e
espirituosas; a taxa em vigor actualmente é de 25% para todas as
bebidas.

Segundo o Governador do BNA, o crédito malparado
representava 20,2% do crédito total no sistema bancário em
Setembro; a taxa caiu de 34,5% em Maio para 22,3% em Junho,
resultado da venda de activos de má qualidade do BPC à Recredit.

Foram recebidas na 5ª feira 5 propostas de projecto para criação
da futura bolsa de diamantes de Angola. As propostas surgiram de
empresas reputadas do ramo: Bonas Couzyn (Bélgica), First Element
(África do Sul), I Henning & CO (Reino Unido), Koin International
(Dubai) e Trans Atlatic Gem (Dubai). A Bolsa deverá estar operacional
até ao fim de 2021, concentrando o fluxo de diamantes no mesmo local,
para venda em leilões. O projecto inclui também uma Academia de
Gemologia e um Centro de Pesquisa Tecnológica. Está também em
análise a colaboração da Elmyr Services e Charlotte Quality Boiling,
como prestadoras de serviço de acidificação.

Na semana passada, foram emitidos AOA 166,3 mil milhões em
dívida pública no mercado interno, com uma subida das taxas em
todos os prazos de emissão. Os BTs a 1 ano atingiram os 21,0%,
enquanto a taxa das OTs a 4 anos chegou aos 24,75%; as emissões
estão relacionadas com o elevado montante de amortizações no final de
2020, a maioria em dívida indexada.

Foi aprovado na segunda-feira passada o OGE 2021, cujo
conteúdo analisaremos numa nota a publicar em breve.
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Preço do petróleo (Brent Angola) e Eurobond 2025

Brent Angola (ELE) Eurobond (ELD)
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*Agosto sem dados oficiais  


