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No mês de Maio, a moeda nacional depreciou-se face ao Dólar americano em cerca

de 2,27%, a taxa de câmbio de referência para a venda da moeda norte americana

nas operações do mercado primário fixou-se em USD/AOA 331,36. De acordo com os

dados preliminares do Banco Nacional de Angola (BNA) relativos às duas últimas

semanas do corrente mês, o volume de colocações de divisas situou-se em USD 85

milhões.

No mercado internacional, o Euro apreciou-se face ao Dólar norte americano em

0,41%, encerrando o mês em USD/EURO 1,12. Continuam na base da apreciação do

Euro o ânimo dos investidores, influenciado sobretudo pelos bons resultados da

economia da Zona Euro, depois de ter alcançado um PIB de 1,2% (superior ao PIB

esperado em 0.1 p.p.). Por outro lado, a depreciação da moeda norte americana foi

motivada pela expectativa de redução da taxa de juro de referência para a economia

por parte do Presidente do Banco Central norte americano (FED sigla em inglês).

Fonte: BNA, Bloomberg
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Os dados registados no período em análise demonstram que a taxa de juro média do

mercado interbancário angolano para a maturidade de 6 meses (LUIBOR 6M) fixou-

se em 16,20%, registando uma diminuição de 0,14 p.p face ao período anterior.

Fonte: BNA, Bloomberg

Nos mercados internacionais, a LIBOR 6M registou uma média mensal de 2,52%,

inferior em 0,12 p.p em relação a Abril. Por sua vez, a EURIBOR 6M teve uma

média mensal de -0,25%, inferior em 0,019 p.p em relação a Abril. A redução dos

níveis da EURIBOR deveu-se ao facto da taxa de inflação da Zona Euro (1,40%)

ainda não ter alcançado a meta estabelecida pelo Banco Central Europeu – BCE

(2,00%).
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Segundo dados disponibilizados pela Unidade de Gestão da Dívida Pública (UGD),

durante o mês de Maio, colocou-se no mercado primário AOA 126,59 mil milhões em

Títulos do Tesouro. Deste valor, AOA 73,50 mil milhões correspondem a Bilhetes do

Tesouro (BT) , AOA 51,49 mil milhões a Obrigações do Tesouro Não Reajustáveis (OT-

NR) e AOA 1,60 mil milhões a Obrigações do Tesouro Indexas à Taxa de Câmbio.

Adicionalmente, foram também emitidas USD 58 milhões em Obrigações do Tesouro

em Moeda Externa.

MERCADOS BODIVA

No mercado secundário de dívida pública sob gestão da BODIVA, registou-se uma

diminuição de 14,94% no volume de transacções relactivamente ao mês anterior,

totalizando AOA 67,09 mil milhões. Deste valor, AOA 7,77 mil milhões correspondem

aos registos efectuados no Mercado Bilateral e AOA 59,33 mil milhões correspondem

às transacções no Mercado Multilateral.

Fonte: UGD, BODIVA
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No período em análise, os principais índices accionistas registaram desempenho

negativo. O índice norte-americano S&P 500 registou uma variação mensal acumulada

negativa de 6,58%, fixando-se em 2.752,06 pontos. O comportamento do S&P 500, foi

influenciado pelas incertezas em torno do reacender da tensão comercial entre os EUA

e a China. O índice europeu Eurostoxx 50, também registou uma variação mensal

acumulada negativa de 6,66%, ao fixar-se em 3.280,43 pontos. O resultado negativo

deste índice pode ter sido influenciado principalmente pela incerteza política no Reino

Unido provocada pela decisão de Theresa May de renúncia do cargo, formalizada no

dia 07 de Junho. Por último, o índice MSCI Emerging encerrou o mês em 998 pontos o

que corresponde a uma variação acumulada negativa de 7,53% face à Abril. A

variação deste índice foi motivada pela instabilidade das bolsas asiáticas em virtude do

impasse entre os EUA e a China.

Fonte: Bloomberg
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Fonte: Bloomberg

No que tange aos metais preciosos, o Ouro registou uma variação mensal acumulada

positiva de 1,72%, fixando-se em 1305,58 USD/onça. Esta variação positiva foi

influenciada pela depreciação da moeda norte americana, fruto da quebra da

expectativa em relação a criação de emprego no período em análise. Nas commodities

agrícolas, o Trigo registou uma variação mensal acumulada positiva de 20,19%, ao fixar-

se em 503,00 USD/bushel, influenciado pela diminuição da oferta desta commodity.
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À excepção do Brent, as commodities analisadas registaram desempenho positivo. No

final do mês, o Brent, principal referência das exportações angolanas, fixou-se em

64,49 USD/barril, registando uma variação acumulada mensal negativa de 11,41%. A

redução do preço do barril de petróleo foi influenciada, fundamentalmente, pelo

anuncio de aumento dos estoques desta commodity nos EUA, contrariando a

estratégia da OPEP e dos seus principais aliados de restringir a produção visando

estimular o aumento do preço.

MERCADO DE COMMODITIES
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RESUMO DAS VARIAÇÕES MENSAIS DOS MERCADOS
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MERCADO CAMBIAL FECHO 30-04-19 FECHO 31-05-19 VAR. MENSAL VAR. INICIO DO ANO

USD/AOA 317,02 331,36 4,52% 2,00%

EUR/USD 1,12 1,12 -0,13% -2,31%

GBP/USD 1,29 1,26 -2,52% 1,55%

USD/JPY 111,65 108,25 -3,04% 1,74%

USD/ZAR 14,32 14,58 1,86% -0,53%

USD/CNY 6,73 6,89 2,37% -1,87%

USD/BRL 3,92 3,93 0,12% 3,56%

MERCADO DE DÍVIDA EUROBONDS FECHO 30-04-19 FECHO 31-05-19 VAR. MENSAL VAR. INICIO DO ANO

Alemanha O.T. 10 anos 0,13 0,20 55,38% 22,42%

Reino Unido O.T. 10 anos 1,19 0,89 -25,23% -26,72%

Portugal O.T. 10 anos 1,12 0,81 -27,35% -52,71%

EUA O.T. 10 anos 2,50 2,12 -15,08% -18,92%

China O.T. 10 anos 3,40 3,30 -3,15% 3,68%

Brasil O.T. 10 anos 8,98 8,45 -5,86% -8,03%

Angola O.T. 10 anos 7,49 8,25 10,09% -18,25%

África do Sul O.T. 10 anos 9,13 9,12 -0,02% -1,86%

MERCADO ACCIONISTA ÍNDICES FECHO 30-04-19 FECHO 31-05-19 VAR. MENSAL VAR. INICIO DO ANO

EUA S&P 500 2945,83 2752,06 -6,58% 17,36%

Zona Euro Eurostoxx 50 3514,62 3280,43 -6,66% 17,42%

Reino Unido FTSE 100 7418,22 7161,71 -3,46% 10,16%

Portugal PSI 20 5390,56 5043,99 -6,43% 13,70%

Japão NKY 225 22258,73 20601,19 -7,45% 13,79%

Alemanha DAX 30 12344,08 11726,84 -5,00% 16,67%

China Shanghai Cmp 3078,34 2898,70 -5,84% 24,87%

Brasil Ibovespa 96353,33 97030,32 0,70% 5,87%

África do Sul FTSE/JSE 52274,03 49587,47 -5,14% 15,37%

COMMODITIES UNIDADES FECHO 30-04-19 FECHO 31-05-19 VAR. MENSAL VAR. INICIO DO ANO

Petróleo Brent USD/bbl 72,80 64,49 -11,41% 32,58%

Petróleo WTI USD/bbl 63,91 53,50 -16,29% 37,32%

Ouro USD/t oz 1283,53 1305,58 1,72% 0,07%

Prata USD/t oz 14,95 14,59 -2,38% -3,61%

Cobre USd/lb 290,15 264,00 -9,01% 10,62%

Trigo USd/bu 418,50 503,00 20,19% -17,41%

Milho USd/bu 352,25 427,00 21,22% -6,25%

TAXAS DE JURO DE REFERÊNCIA DOS BANCOS CENTRAIS ANTERIOR ACTUAL PERSPECTIVA

Angola 15,75% 15,50% Descendente

EUA 1,75%-2,00% 2,25%-2,50% Estável

Reino Unido 0,75% 0,75% Estável

Zona Euro 0,00% 0,00% Estável

Japão 0,00% -0,10% Estável

China 4,60% 4,35% Estável

África do Sul 6,50% 6,75% Ascendente

Fonte: Bloomberg
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AGENDA ECONÓMICA

CALENDÁRIO DE EVENTOS
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PAÍS EVENTO INSTITUIÇÃO DATA

EUA Casa Branca 03 - 06/junVisita Oficial de Trump ao Reino Unido

PREVISTO ANTERIOR DATA

Balança Comercial -50,70B -51,90B 06/jun

Taxa de Desemprego 3,6% 3,6% 07/jun

PMI Industrial 52,50 50,20 21/jun

PREVISTO ANTERIOR DATA

Balança Comercial (Zona Euro) -- 17,9 B 18/jun

Taxa de Desemprego 7,70% 7,80% 04/jun

PMI Industrial (Zona Euro) 48,10 47,70 21/jun

PREVISTO ANTERIOR DATA

Balança Comercial (China) 35,43B% 32,67B 07/jun

Balança Comercial (Brasil) 6,7 6,06 03/jun

EUA

EUROPA

OUTRAS GEOGRAFIAS
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SABIA QUE…
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Agência de Notação de Risco de Crédito

A notação de risco de crédito é o modo denominado para se referir ao mecanismo de

classificação da qualidade de crédito de uma empresa, país, título ou uma operação estruturada,

mediante a utilização de uma escala pré-definida de atributos e qualificações. Este mecanismo é

desenvolvido pelas agências de notação de risco (ANR).

As ANR são entidades que emitem pareceres sobre a solvência geral de um emitente (saúde

financeira da empresa ou país), i.e., a sua capacidade para cumprir as obrigações assumidas no

respectivo prazo de vencimento (notação de emitente, seja Estado ou Empresa), ou a solvência

de um emitente face a um instrumento financeiro específico (notação de instrumentos).

São instituições que funcionam como uma terceira parte independente, que avalia o risco de

crédito de uma entidade, atribuindo uma notação risco ao risco da mesma. Ou seja, em vez de

ser a própria empresa ou País a definir o seu risco de crédito (capacidade de honrar os

compromissos creditícios que assume), existe uma entidade independente que o faz. Desta

forma, agências avaliam o risco de países, empresas, instituições ou outras entidades e

atribuem notas de risco sobre a capacidade de pagar as próprias dívidas. O grande objectivo das

ANR é a realização de avaliação de forma imparcial e independente.

São instituições com grande importância e servem de referência para os investidores, emitentes

e fundamentalmente para o próprio mercado. Para os investidores, as notações de risco ajudam

na alocação dos investimentos em uma carteira diversificada de risco. Muitas vezes ao relatórios

das notações disponibilizam o limite de risco de crédito que os investidores podem investir, o que

ajuda na tomada de decisão destes antes de investir.

Relativamente aos emitentes, muitos dependem das recomendações e notações emitidas pelas

ANR para obter o capital ao menor custo possível, pois a diminuição da incerteza, por meio da

notação, diminui as taxas de juro. Assim, a informação sobre o risco de crédito desempenha

uma função importante para os emitentes de títulos.

Por fim, para o mercado, a importância destas instituições é fundamental, visto que, as

informações financeiras veiculadas anualmente pela maioria das empresas (emitentes) são de

difícil percepção para o público em geral e para os investidores, o que incrementa a necessidade

de uma informação acessível mas credível sobre o risco de uma determinada entidade e esta é

fornecida pelas ANR. É esta credibilidade de que as ANR têm gozado que as faz imperar no

mercado e ser procuradas como fonte de informação fidedigna e objectiva



Disclaimer: Este documento foi elaborado com base em informação obtida em fontes consideradas fiáveis, mas a sua precisão
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COMISSÃO DO MERCADO DE CAPITAIS ser responsabilizada por qualquer perda, directa ou potencial, decorrente da

utilização deste documento ou dos seus conteúdos. A reprodução de parte ou totalidade desta publicação é permitida, sujeita à

indicação da fonte.

Complexo Administrativo Clássicos de Talatona,

Rua do MAT, 3B, GU 19 B

Bloco A5, 1º e 2º Luanda, Angola

UO/OD 5477 – NIF 7403008227

Telefone: (+244) 992 518 292 | 949 546 473

E-mail: institucional@cmc.gv.ao; gee@cmc.gv.ao

Website: www.cmc.gv.ao

CONTACTOS

A Comissão do Mercado de Capitais (CMC) é uma pessoa Colectiva de Direito Público, dotada de

personalidade jurídica e autonomia administrativa, financeira e de património próprio, sujeita à

superintendência do Presidente da República e à tutela do Ministério das Finanças.

A CMC tem como missão a regulação, a supervisão, a fiscalização e a promoção do mercado de

valores mobiliários e instrumentos derivados, bem como das actividades que envolvam todos os

agentes que nele intervenham, directa ou indirectamente, nos termos do Decreto Presidencial n.º

54/13, de 06 de Junho (Estatuto Orgânico da CMC).

Além do Estatuto Orgânico, a actividade da CMC é enquadrada pela Lei 22/15 de 31 de Agosto

(CodVM – Código de Valores Mobiliários) e pela Lei 12/15 de 17 de Junho (LBIF – Lei de Bases das

Instituições Financeiras).

A CMC actua de forma independente na prossecução dos seus objectivos, sem prejuízo das formas

de controlo da sua actividade que resultem da Lei.
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SOBRE A CMC …
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