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Indicador 2020** 2021** 2022**

Variação PIB (%) -5,6 1,6 5,3

Inflação Média (%) 22,3 19,4 19,4

Balança Corrente (% PIB) 0,9 8,3 9,2

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

29/01/21
7 dias 

(p.p./%)
YTD 

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

LUIBOR O/N 5,64% -3,43 -4,61 -14,33

USD/AOA 650,7 -0,17% 0,12% 31,24%

AOA/USD 0,00154 0,17% -0,12% -23,80%

EUR/AOA 789,8 -0,49% -0,86% 44,67%

EUR/USD 1,214 -0,29% -0,65% 10,01%

USD/ZAR 15,2 0,09% 3,17% 2,68%

Leilões semanais de OTs/ BTs na semana passada

Prazo
Taxa de 

desconto
Oferta Procura Colocado

BT 3 meses 19,4% 20.000 19.045 19.045

BT 6 meses 20,5% 20.000 5.597 5.597

BT 12 meses 21,0% 20.000 2.209 2.209

OT 1,5 anos 23,7% 20.000 1.106 1.106

OT 2 anos 24,3% 20.000 3.200 3.200

OT 4 anos 24,8% 19.075 5.000 5.000

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*
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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

*Inflação - INE; PIB, Balança Corrente - Previsão BFA

**Previsão BFA

Na semana passada, o Comité de Política Monetária ajustou
vários instrumentos de política monetária, de modo a consolidar
a “natureza restritiva” da política monetária e a dinamizar “a
janela de cedência de liquidez”. O banco central decidiu manter
inalterada a taxa BNA em 15,5% e o coeficiente de reservas obrigatórias
em Moeda nacional e Moeda estrangeira nos 22% e 17%
respectivamente. Em relação a novas medidas, o supervisor decidiu
introduzir um intervalo de 0,10% a 0,20% para a taxa de custódia em
função da dimensão do excesso de liquidez dos bancos, o que deverá
fomentar o mercado interbancário; ao mesmo tempo, é afectado o saldo
da conta de reserva dos bancos junto do BNA a duas contas distintas,
uma para reservas obrigatórias, outra para reservas livres, o que
dificultará o incumprimento de reservas, apertando assim a liquidez.
Adicionalmente, a taxa de juro da Facilidade Permanente de Cedência de
Liquidez foi indexada à taxa dos BTs a 91 dias acrescida de 0,25%, uma
subida significativa de 4,0 pontos percentuais para os 19,5%, com as
actuais taxas no mercado. Finalmente, a taxa de juro da Facilidade
Permanente de Absorção de Liquidez com maturidade overnight é
indexada à taxa de custódia aplicável sobre reservas livres mantidas
junto da instituição. O impacto global destas medidas carece ainda de
avaliação, pendente ainda da divulgação do detalhe da regulação.

Segundo o INE, a taxa de desemprego baixou para 30,6% no 4T
2020, 3,4 pontos percentuais (pp) abaixo do registado no
trimestre anterior e 1,2 pp abaixo do período homólogo. Trata-se
da primeira redução trimestral desde o início desta série estatística no
2T 2019. O desemprego jovem diminuiu em 2,1pp para 55,3%.

O Estado realizou na semana passada os primeiros leilões de
dívida pública de 2021, tendo sido colocados BTs a 91, 182 e 364
dias, OTs em moeda estrangeira e OTs em moeda nacional com
maturidade de 1,5 a 4 anos. Do lado dos BTs foram alocados cerca de
AOA 44,7 mil milhões (MM), 77% no prazo mais curto (91 dias). Em OTs
em Kwanzas, foram emitidos AOA 10,3MM, mais de metade a 4 anos,
havendo igualmente uma colocação de um montante residual em OTs
em Dólares a 2 anos.

Foi assinada a concessão do terminal de contentores do Porto de
Luanda por um prazo de 20 anos para a DPWorld, do Dubai, que
fez um pagamento inicial de USD 150 milhões. A empresa de
gestão portuária compromete-se igualmente a investir USD 190 milhões
no desenvolvimento da infra-estrutura. Por outro lado, o anúncio do
vencedor do concurso para a construção da refinaria no Soyo foi adiado
para 1 de Março, considerando-se necessário que os concorrentes mais
bem classificados renovem as suas garantias de financiamento. Há 8
propostas na fase final do concurso.
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Preço do petróleo (Brent Angola) e Eurobond 2025

Brent Angola (ELE) Eurobond (ELD)
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