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I. ENQUADRAMENTO 

A pandemia do novo coronavírus (Covid-19) sendo um problema de saúde 

pública, obrigou os governos de muitos países a restringir o normal 

funcionamento da actividade económica, como forma de controlar a 

propagação do vírus, facto que contribuiu para o abrandamento da actividade 

produtiva das empresas, afectando negativamente as economias, bem como 

o comportamento dos mercados financeiros. 

Neste sentido, o presente documento tem como objectivo avaliar os possíveis 

impactos da pandemia da Covid-19 sobre o mercado de valores mobiliários 

angolano durante o Iº semestre de 2020. 

Deste modo, para além do presente enquadramento, o documento possui 3 

capítulos adicionais. O capítulo (II), de Desenvolvimento, onde é feita uma 

análise do impacto da Covid-19 sobre a economia mundial, sobre os mercados 

financeiros internacionais e sobre a economia angolana, bem como sobre o 

mercado de valores mobiliários angolano, e por fim no capítulo (III) são 

apresentadas as conclusões. 
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II. DESENVOLVIMENTO 

2.1. Impacto da pandemia do Covid-19 sobre a Economia Mundial 

Desde o início do ano de 2020, várias empresas/indústrias no mundo, foram 

obrigadas a paralisar ou a restringir as suas actividades no sentido de se 

reduzir o contágio por Covid-19. Em pleno funcionamento ficaram apenas as 

empresas de sectores considerados essenciais para o abastecimento público 

e os serviços de saúde. 

De acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), nas últimas projecções 

realizadas em Junho, no World Economic Outlook (WEO), o crescimento da 

economia mundial irá abrandar em 4,9%, o que representa um agravamento 

na ordem de 1,9 p.p.1 relativamente à última projecção feita em Abril. 

O agravamento das previsões do FMI está fundamentalmente associado às 

consequências económicas da Covid-19, que se traduziram no agravamento 

da pandemia em muitos países, na queda acentuada da produção e do 

consumo, devido ao confinamento, na queda significativa da mobilidade de 

pessoas e bens, bem como no grave impacto da pandemia no mercado de 

trabalho. 

Não obstante a desaceleração prevista para o ano de 2020, o FMI perspectiva 

que a economia mundial retome a sua rota de crescimento, na ordem dos 

5,4%, em 2021, 0,4 p.p. abaixo do previsto em Abril. O crescimento esperado 

para o ano de 2021 será suportado fundamentalmente pelo fortalecimento do 

consumo e do investimento.  

 

 

 

 

                                                 
1 Pontos percentuais. 
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2.1.1 Impacto da Covid-19 sobre os Mercados Financeiros a nível mundial 

 Mercado de Acções  

No que diz respeito ao mercado de acções a nível mundial, o impacto não foi 

diferente, ou seja, os principais índices mundiais foram negativamente 

impactados pela pandemia da Covid-19.  

Durante o Iº semestre de 2020, o índice norte-americano, S&P 500, registou 

uma variação negativa de 4,04%, fixando-se em 3.100,29 pontos. O índice 

europeu Eurostoxx 50 registou uma variação negativa de 13,65%, fixando-se 

em 3234,07 pontos. Por último, o MSCI Emergentes encerrou o período em 

951,48 pontos, representando uma variação negativa de 14,64%.  

GRÁFICO 1: EVOLUÇÃO DO MERCADO ACCIONISTA Á NÍVEL MUNDIAL     

     Fonte: Bloomberg 

A semelhança do que aconteceu nos principais mercados accionistas a nível 

mundial, os principais mercados accionistas africanos também foram 

negativamente impactados pela pandemia da Covid-19. 

Durante o Iº semestre de 2020, o índice Sul-africano, FTSE/JSE 30, registou 

uma variação negativa de 2%, fixando-se em 50174,95 pontos no final de 

Junho. O índice Nigeriano NGSE 30 registou uma variação negativa de 11%, 

fixando-se em 1052,09 pontos. Por último, o EGX 30, índice egípcio, encerrou 

o período em 10764,59 pontos, representando uma variação negativa de 23%. 
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GRÁFICO 2. EVOLUÇÃO DO MERCADO ACCIONISTA Á NÍVEL DE ÁFRICA     

        Fonte: Bloomberg 

Este comportamento dos mercados accionistas reflecte as expectativas dos 

investidores, tendo em conta que o grau de incerteza tornou-se frequente e 

estes procuraram redireccionar os seus investimentos para os activos 

considerados mais seguros, com especial destaque para o ouro, sendo que 

durante o primeiro semestre o preço desta commodity apresentou uma 

valorização de 10%, em função do aumento da procura por este activo. 

Por exemplo, durante o primeiro semestre de 2020, foram observadas saídas 

de investidores estrangeiros em algumas bolsas africanas em função da 

volatilidade causada pela pandemia da Covid-19. 

Na África do Sul, a Joanesburgo Stock Exchange (JSE) observou saídas de 

investidores internacionais avaliadas em aproximadamente USD 4,37 mil 

milhões, 59% acima do verificado no mesmo período de 2019. Na Nigéria, a 

Nigéria Stock Exchange (NSE) observou saídas avaliadas em aproximadamente 

USD 352,08 milhões, 219% acima do valor observado no mesmo período de 

2019. Por fim, no Egipto, a Egyptian Exchange (EGX) observou saídas avaliadas 

em aproximadamente USD 602,16 milhões, 2840% acima do verificado no 

mesmo período de 2019. 

O impacto sofrido pelos mercados financeiros africanos, reforça a necessidade 

destes tornarem-se mais inovadores, eficientes e resilientes através da 

implementação de estratégias impulsionadas pela inovação tecnológica, no 

sentido de garantirem a continuidade dos negócios em cenários de crise, bem 
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como a contínua atracção de investidores locais para o mercado, no sentido 

das saídas de investidores estrangeiros em cenários de crise serem facilmente 

compensadas pela participação dos investidores locais. 

 

 Mercado de Commodities 

No mercado de commodities, a paralisação da economia mundial também 

impactou negativamente os preços das principais commodities nos mercados 

financeiros internacionais, com especial destaque para o petróleo. 

Esta commodity conheceu uma trajectória descendente no Iº trimestre de 

2020, sofrendo uma queda alinhada ao encerramento da actividade 

económica em várias partes do mundo. 

No segundo trimestre de 2020, o Brent conheceu uma trajectória crescente 

fortemente impulsionada pelo acordo realizado pela OPEP+ que consistiu na 

realização de cortes na produção diária de seus aliados, bem como pela 

retoma paulatina da actividade económica em vários países. 

GRÁFICO 3: PREÇO DO PETRÓLEO NOS MERCADOS FINANCEIROS INTERNACIONAIS 

       Fonte: Bloomberg 
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2.2. Impacto da Covid-19 sobre a Economia Nacional 

Tal como em outros países, principalmente os produtores de petróleo, a queda 

do preço desta commodity nos mercados financeiros internacionais, devido a 

pandemia da Covid-19, afectou também negativamente a economia nacional, 

uma vez que as exportações angolanas são fortemente dependente desta 

commodity. 

Segundo o Relatório de Fundamentação do OGE revisto, a produção 

petrolífera diária em 2020 passou de 1.436,9 mil Bbl/dia, inicialmente previstas, 

para cerca 1.283,5 mil Bbl/dia, em resultado do acordo entre a OPEP e seus 

aliados, com vista a contrariar a tendência de queda do preço do petróleo 

provocado pela pandemia. 

Com isto, as novas projecções apontam para uma contracção do PIB real na 

ordem de 3,6% em 2020. A dívida pública atingiu cerca de 113% do PIB em 

2019 e poderá ascender os 123% em 2020, caso as condições económicas 

internacionais não melhorem substancialmente. 

Não obstante a isso, a Covid-19 também condicionou a actividade produtiva 

interna, sendo que as medidas de isolamento social e distanciamento 

desincentivam o consumo, o que tem efeitos perversos sobre a rendibilidade 

e oferta das empresas, com potencial para aumentar o desemprego em 

grande escala. 

 

2.2.1 Principais medidas adoptadas pelo Executivo para reduzir o impacto 

negativo da Covid-19 sobre a Economia Nacional 

Com o propósito de minimizar os efeitos da pandemia sobre a economia 

nacional, o Executivo angolano por via do Decreto Presidencial n.º 98/20, de 

9 de Abril, adoptou um conjunto de medidas imediatas, económicas e 

financeiras, de alívio aos efeitos negativos provocados pela Covid-19, a 

destacar as seguintes:  
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 Alargamento do prazo de liquidação do Imposto Industrial (II), com o 

propósito de se aliviar e garantir maior liquidez às empresas; 

 Autorização de diferimento do pagamento da contribuição para 

Segurança Social (contribuição de 8% do total da folha salarial) 

referente ao IIº trimestre de 2020, para pagamento em seis parcelas 

mensais, durante os meses de Julho a Dezembro de 2020, sem 

formação de juros; 

 As entidades empregadoras do sector privado foram autorizadas a 

transferir para os salários dos trabalhadores o valor do desconto para 

a Segurança Social (desconto de 3% do salário do trabalhador) nos 

meses de Abril, Maio e Junho de 2020, no sentido de se melhorar o 

rendimento familiar provenientes dos salários. 

Por outro lado, o BNA declarou aberta a linha de compra2 de Obrigações do 

Tesouro Não Reajustáveis (OT-NR) através do Instrutivo nº 06/2020, no âmbito 

do processo de cedência de liquidez às empresas, facilitando assim a gestão 

de tesouraria das mesmas face ao período de menor actividade. 

 

2.2.2 Impacto da pandemia da Covid-19 sobre o Mercado de Valores 

Mobiliários Angolano 

Tal como descrevemos acima, o surgimento da Covid-19, afectou 

negativamente a performance das principais bolsas de valores mundiais, 

fundamentalmente devido as incertezas geradas pela pandemia, bem como 

ao abrandamento da actividade empresarial a nível mundial. 

 

                                                 
2 Através deste programa, o BNA disponibilizou AOA 100 mil milhões, para a compra de OT-NR, cujas 

emissões tenham sido feitas em 2019 ou 2020, com maturidade residual até 4 anos e que não tenham 

sido dadas em garantia de um crédito concedido por um banco comercial. O BNA comprometeu-se em 

adquirir as OT-NR ao par, desde que a yield até à maturidade fosse igual ou superior a 18%, ou, não o 

sendo, a desconto para assegurar uma yield até à maturidade mínima de 18%. 
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 Comportamento do Volume de Negociação na BODIVA 

Em Angola, a Bolsa de Dívida e Valores de Angola (BODIVA), apresentou um 

comportamento contrário ao verificado em outras partes do mundo, ou seja, 

a bolsa apresentou um comportamento regular ao longo do semestre, sem 

grandes oscilações para baixo, tendo mesmo alcançado o maior valor alguma 

vez negociado num mês, AOA 150,45 mil milhões, em Junho. 

GRÁFICO 4: VOLUME DE NEGOCIAÇÕES (EM MIL MILHÕES DE AOA) 

 

 Fonte: BODIVA 

Em termos acumulados, de Janeiro a Junho de 2020, o volume de negociação 

na BODIVA foi de AOA 627,16 mil milhões, registando um aumento de 46,90%, 

face a igual período de 2019 (AOA 426,94 mil milhões).  

Embora estejamos num período marcado pela Covid-19, em que existem 

grandes incertezas por partes dos investidores, a bolsa nacional apresentou 

uma performance positiva. 
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     GRÁFICO 5: COMPARAÇÃO HOMÓLOGA DO VOLUME DE NEGOCIAÇÕES (MM AOA)            

       Fonte: BODIVA 

O bom comportamento da bolsa nacional deveu-se ao aumento do nível de 

negociação de obrigações do tesouro indexados à taxa de câmbio (OT-TX), na 

ordem dos 38%, e de OT-NR, na ordem dos 49%. 

O aumento do nível de negociação de OT-NR, foi fundamentalmente 

influenciado, pela forte participação do BNA, que, através do Instrutivo nº 

06/2020 de 06 de Abril, disponibilizou a linha de crédito no montante de AOA 

100 mil milhões, para a compra de OT-NR às empresas. 

A medida adoptada pelo BNA constituiu um alívio financeiro para as empresas, 

na medida em que o mesmo permitiu gerar liquidez ao converter os seus 

títulos em dinheiro e consequentemente impulsionou o volume de negociação 

na BODIVA através do registo das operações de compra de títulos pelo BNA 

no Mercado de Registo de Operações sobre Valores Mobiliários (MROV). 

Por outro lado, o aumento no nível de negociação de OT-TX, deveu-se 

fundamentalmente, a necessidade que os investidores têm de procurar activos 

que lhes possibilita efectuar a cobertura do risco cambial, em função da 

constante desvalorização da moeda nacional devido ao actual cenário 

económico nacional e internacional. 
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 Comportamento do Valor Líquido Global da Indústria de OIC 

Relativamente à indústria dos Organismos de Investimento Colectivo (OIC), 

esta apresentou também uma performance positiva. O Valor Líquido Global 

dos OIC teve um crescimento de 135,83% em comparação ao período 

homólogo, tendo alcançado, a 30 de Junho o montante de AOA 263,17 mil 

milhões.  

Contribuíram para este crescimento, a entrada em funcionamento de novos 

Fundos de Investimento Mobiliários (FIM) e de uma Sociedade de 

Investimento Imobiliário (SII), bem como o aumento do capital de um dos 

Fundos de Investimento Imobiliário (FII) existente. 

GRÁFICO 6: VALOR LÍQUIDO GLOBAL DOS OIC (EM MM AOA) 

 

         Fonte: CMC 

Em suma, como se pode constatar em função da informação apresentada, 

pese embora a pandemia da Covid-19 tenha impactado negativamente, a 

economia mundial, os mercados financeiros a nível mundial e a economia 

nacional, os segmentos do mercado de valores mobiliários angolano activos 

actualmente (mercado secundário de dívida pública, sob gestão da BODIVA, 

e a indústria de OIC) apresentaram performance positiva. 
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III. CONCLUSÕES 

A pandemia da Covid-19 impactou negativamente a economia mundial, os 

mercados financeiros a nível mundial, com especial destaque para as principais 

bolsas de valores africanas. 

No caso de África, o impacto sofrido pelos mercados financeiros, reforça a 

necessidade destes se tornarem mais inovadores, eficientes e resilientes 

através da implementação de estratégias impulsionadas pela inovação 

tecnológica, no sentido de garantir-se a continuidade dos negócios em 

cenários de crise, bem como a contínua atracção de investidores locais para 

o mercado, no sentido das saídas de investidores estrangeiros em cenários de 

crise serem facilmente compensadas pela participação dos investidores locais. 

A queda do preço do petróleo nos mercados financeiros internacionais devido 

a Covid-19, bem como a paralisação de alguns sectores e a redução da 

capacidade produtiva de outros, impactaram negativamente a economia 

nacional. 

Para mitigar os efeitos negativos da Covid-19 sobre a economia nacional, o 

Estado angolano adoptou um conjunto de medidas de auxílio, com especial 

destaque o programa do Banco Central para compra de títulos do tesouro 

(OT-NR) às empresas. 

Pese embora a Covid-19 tenha impactado negativamente, a economia 

mundial, os mercados financeiros a nível mundial e a economia nacional, os 

segmentos do mercado de valores mobiliários angolano activos (mercado 

secundário de dívida pública e a indústria de OIC) apresentaram um bom 

desempenho durante o Iº semestre de 2020. 
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