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No mês de Julho, a moeda nacional valorizou-se face ao Dólar norte americano em

cerca de 1,18%, sendo que a taxa de câmbio média de referência nas operações do

mercado fixou-se em USD/AOA 579,62 no final de Julho. De acordo com os dados

preliminares do Banco Nacional de Angola (BNA), o volume de colocações de

divisas situou-se em USD 194,65 milhões.

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

em cerca de 4,84%, encerrando o mês em EURO/USD 1,178. Esta depreciação foi

influenciada pela fragilidade do Dólar por vários motivos. As incertezas a volta

das eleições presidenciais de Novembro, depois da intenção de um possível

adiamento demostrado pelo Presidente Donald Trump, o fim dos benefícios

extras de seguro de desemprego e também o crescimento negativo observado

na economia americana no segundo trimestre do ano.

Fonte: BNA, Bloomberg
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Fonte: BNA, Bloomberg

Nos mercados internacionais, a LIBOR com maturidade de 6M fixou-se em 0,31%

no final de Julho, registando uma variação mensal negativa de 0,06 p.p face ao

mês de Junho. Por sua vez, a EURIBOR 6M fixou-se em 0,41%, com uma variação

negativa de 0,10 p.p face ao mês de Junho. A manutenção dos níveis da EURIBOR

deveu-se à continuidade do programa de estímulos a economia levada a cabo pelo

Banco Central Europeu (BCE) para acudir a economia dos efeitos causados pela

Covid-19.
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MERCADOS DA DÍVIDA PÚBLICA
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Fonte: Bloomberg

Durante o mês de Julho, as yields das Eurobonds angolanas registaram um

decréscimo. A Palanca I com maturidade de 10 anos (emitida em 2015), a Palanca II

com maturidade a 10 anos (emitida em 2018) e a Palanca III com maturidade de 30

anos (emitida em 2018), apresentaram um decréscimo em cerca de 0,35, 0,47 e 0,12

p.p, tendo sido negociadas a 11,43%, 10,99% e 11,34% respectivamente. O

comportamento das yields das Eurobonds foi influenciado pelo aumento do preço

do petróleo no mercado internacional.
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MERCADOS BODIVA

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

decréscimo na ordem dos 28,38% no volume de transacções relativamente ao mês

anterior, totalizando no final de Julho AOA 107,75 mil milhões. Este decréscimo foi

influenciado pela redução da participação do Banco Nacional de Angola (BNA), no

âmbito do processo de cedência de liquidez as empresas, na compra de títulos em

61,85% relativamente a sua participação no mês anterior.

Fonte: BODIVA
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Fonte: Bloomberg
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MERCADO ACCIONISTA
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Durante o período em análise, os principais índices accionistas analisados

registaram desempenhos díspares. O índice norte-americano S&P 500 registou

uma variação mensal acumulada positiva em cerca de 7,32%, fixando-se em

3327,37 pontos no final de Julho, enquanto que o índice europeu Eurostox 50

registou um decréscimo acumulado em cerca de 1,85%, fixando-se em 3174,32

pontos. Por último, o MSCI Emergentes encerrou o mês em 1078,92 pontos,

representando uma variação mensal acumulada positiva em cerca de 13,39%. O

desempenho positivo do índice norte-americano S&P 500 foi influenciado pela

espectativa de um novo pacote de estímulo do governo americano em mais

uma tentativa de reduzir o impacto da COVID-19 na economia. Já o MSCI

Emergentes foi influenciado pelas políticas e medidas de estímulos tomadas

pelo governo Chinês que visam aliviar os impactos da pandemia da COVID-19.

A ligeira queda do índice Eurostox 50 foi influenciada pelo receio de aumento

de novos casos da COVID-19.



Fonte: Bloomberg

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

acumulada positiva de 13,58%, fixando-se em 1975,86 USD/onça. Esta variação

positiva do Ouro foi influenciada pela depreciação do Dólar americano. Ao nível das

commodities agrícolas, o Trigo registou uma variação mensal acumulada positiva de

8,42% em relação ao mês anterior, fixando-se no final do mês em 531,25

USD/Bushel. A subida do preço do trigo foi influenciada pelo aumento da procura

desta commodity.
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No mês de Julho, as commodities analisadas registaram desempenhos positivos. O

Brent, principal referência das exportações angolanas, fixou-se em USD 43,3 no final

do mês em análise, registando uma variação acumulada positiva de 5,22% face ao

mês de Junho, sendo que a variação positiva do preço do barril do petróleo

continua a ser influenciada pelo sentimento de descoberta de uma possível vacina

contra a Covid-19, o que poderá proporcionar uma contínua reabertura da

economia mundial.
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RESUMO DAS VARIAÇÕES MENSAIS DOS MERCADOS
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MERCADO CAMBIAL FECHO 30-06-20 FECHO 31-07-20 VAR. MENSAL VAR. INICIO DO ANO

USD/AOA 586,44 579,62 1,18% -0,15

EUR/USD 1,12 1,96 74,10% -0,43

GBP/USD 2,16 2,17 0,62% -0,39

USD/JPY 107,93 105,83 -1,95% 0,03

USD/ZAR 17,35 17,07 -1,61% -0,18

USD/CNY 7,06 6,98 -1,26% 0,00

USD/BRL 5,47 5,22 -4,51% -0,23

MERCADO DE DÍVIDA EUROBONDS FECHO 30-06-20 FECHO 31-07-20 VAR. MENSAL(P.P) VAR. INICIO DO ANO (P.P)

Alemanha O.T. 10 anos -0,46 -0,53 -6,90% -0,30

Reino Unido O.T. 10 anos 0,17 0,10 -6,80% -0,69

Portugal O.T. 10 anos 0,47 0,35 -12,50% -0,07

EUA O.T. 10 anos 0,66 0,53 -12,79% -1,35

China O.T. 10 anos 2,85 2,98 12,50% -0,17

Brasil O.T. 10 anos 6,95 6,56 -39,00% -0,18

Angola O.T. 10 anos 11,38 11,67 29,20% 1,58

África do Sul O.T. 10 anos 9,26 9,25 -0,70% 0,26

MERCADO ACCIONISTA ÍNDICES FECHO 30-06-20 FECHO 31-07-20 VAR. MENSAL VAR. INICIO DO ANO

EUA S&P 500 3100,29 3327,37 7,32% 0,02

Zona Euro Eurostoxx 50 3234,07 3174,32 -1,85% -0,16

Reino Unido FTSE 100 6169,74 5897,76 -4,41% -0,22

Portugal PSI 20 4390,25 4295,82 -2,15% -0,18

Japão NKY 225 22288,14 21710,00 -2,59% -0,06

Alemanha DAX 30 12310,93 12313,36 0,02% -0,08

China Shanghai Cmp 2984,67 3310,01 10,90% 0,07

Brasil Ibovespa 95055,80 102912,00 8,26% 866,92

África do Sul FTSE/JSE 50174,95 51368,82 2,38% 0,00

COMMODITIES UNIDADES FECHO 30-06-20 FECHO 31-07-20 VAR. MENSAL VAR. INICIO DO ANO

Petróleo Brent USD/bbl 41,15 43,30 5,22% -0,35

Petróleo WTI USD/bbl 39,27 40,27 2,55% -0,34

Ouro USD/t oz 1739,55 1975,86 13,58% 0,30

Prata USD/t oz 18,21 24,39 33,95% 0,37

Cobre USd/lb 271,35 286,80 5,69% 0,02

Trigo USd/bu 490,00 531,25 8,42% -0,05

Milho USd/bu 338,50 316,00 -6,65% -0,19

TAXAS DE JURO DE REFERÊNCIA DOS BANCOS CENTRAIS ANTERIOR ACTUAL PERSPECTIVA

Angola 15,50% 15,50% Descendente

EUA 0% a 0,25% 0% a 0,25% Estável

Reino Unido 0,25% 0,10% Descendente

Zona Euro 0,00% 0,00% Estável

Japão -0,10% -0,10% Estável

China 3,85% 3,85% Descendente

África do Sul 3,75% 3,50% Descendente

Fonte: Bloomberg
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AGENDA ECONÓMICA
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AGENDA ECONÓMICA

PREVISTO ANTERIOR DATA

Balança Comercial -50,10B -50,70B 05/ago

Taxa de Desemprego 10,5% 11,1% 07/ago

PMI Industrial 51,3 50,9 03/ago

PREVISTO ANTERIOR DATA

Balança Comercial (Zona Euro) __ 9,4B 14/ago

Taxa de Desemprego 7,7% 7,3% 02/jul

PMI Industrial (Zona Euro) 51,1 51,8 03/ago

PREVISTO ANTERIOR DATA

Balança Comercial (Brasil) 8,10B 8,6B 03/ago

PMI Industrial (Africa do Sul) __ 51,2 03/ago

EUA

EUROPA

OUTRAS GEOGRAFIAS
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SABIA QUE…
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Os criptoactivos são activos virtuais, protegidos por criptografia, presentes

exclusivamente em registros digitais, cujas operações são executadas e armazenadas

em uma rede de computadores.

Esses activos surgiram com a intenção de permitir que indivíduos ou empresas

efectuem pagamentos ou transferências financeiras electrónicas directamente a

outros indivíduos ou empresas, sem a necessidade da intermediação de uma

instituição financeira. Tal propósito serviria - inclusive - para pagamentos ou

transferências internacionais.

Não obstante a possibilidade de realizar pagamentos, com o passar do tempo,

vislumbrou-se que as tecnologias que viabilizavam o funcionamento dos primeiros

criptoactivos, poderiam ser usadas para outras finalidades. A primeira grande

manifestação do potencial desse novo uso da tecnologia foi o fenómeno dos ICO

(Initial Coin Offerings) ou oferta inicial de activos virtuais.

A ICO é usada para designar uma oferta de distribuição inicial de criptoactivos. Uma

ICO é uma forma de captação de fundos do público através da internet usando uma

moeda virtual ou criptoactivos. Nesta operação, o emitente, que pode ser uma

pessoa singular ou uma pessoa colectiva, emite criptoactivos que são pagos em

moedas com curso legal ou outros criptoactivos. Essa oferta é semelhante às ofertas

iniciais de acções realizadas no mercado financeiro como forma de arrecadar

fundos, o chamado Initial Public Offering (IPO) ou Oferta Pública Inicial.

A prática é muito usada por empresas iniciantes/ startups com o objectivo

principal de obter capital sem ter a necessidade de recorrer a um fundo de capital

de risco ou banco comercial. Quando uma startup decide arrecadar capital através

da ICO, começa por criar um whiteplan (plano de negócios) que define o objecto,

bem como a quantia necessária para o desenvolvimento do projecto.

Initial Coin Offering (ICO)
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SABIA QUE…
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Na sua maioria, as ICOs não apresentam um regulamento específico, o que significa

que poderão ficar fora da regulamentação dos mercados. No entanto, é preciso

analisar cada caso concreto para, em função das circunstâncias e

independentemente da terminologia utilizada, se poder determinar se os

instrumentos estão abrangidos ou não pelos regulamentos existentes.

Se os fundos arrecadados não atingirem a meta exigida pela empresa, os fundos

são devolvidos aos investidores e a ICO é considerada sem êxito. Mas caso se

alcance o valor estimado da ICO, dentro do prazo especificado, os fundos

arrecadados serão usados para iniciar o referido projecto. As ICOs oferecem um

caminho para negócios inovadores e indivíduos que querem fazer as coisas de

maneira diferente, geralmente a tecnologia utilizada para transacções de

criptomoedas é a blockchain.



Disclaimer: Este documento foi elaborado com base em informação obtida em fontes consideradas fiáveis, mas a sua

precisão não pode ser totalmente garantida. O conteúdo deste documento não constitui recomendação para investir,

desinvestir ou manter o investimento nos activos aqui descritos ou em qualquer outro, bem como não constitui oferta,

convite, nem solicitação para a compra ou venda dos instrumentos referidos. As opiniões expressas são da inteira

responsabilidade dos seus autores, reflectindo apenas os seus pontos de vista e podendo não coincidir com a posição da

COMISSÃO DO MERCADO DE CAPITAIS nos mercados referidos. Este documento não deve ser utilizado na avaliação dos

instrumentos nele referidos, não podendo a 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 5000336025

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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