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Dezembro de 2020



No mês de Dezembro, de acordo com os dados preliminares do Banco Nacional de

Angola (BNA), o volume de colocações de divisas situou-se em USD 100 milhões.

No mercado internacional, o dólar norte americano depreciou-se face ao euro em

cerca de 2,34%, encerrando o mês em EURO/USD 1,22. A depreciação do dólar em

Dezembro foi influenciada pelo fortalecimento do euro e da libra, diante das

expectativas em torno do acordo comercial pós-Brexit entre o Reino Unido e União

Europeia.

Fonte: BNA, Bloomberg
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GABINETE DE ESTUDOS E ESTRATÉGIA

0,0000

100,0000

200,0000

300,0000

400,0000

500,0000

600,0000

700,0000

800,0000

1,0200

1,0500

1,0800

1,1100

1,1400

1,1700

1,2000

1,2300

1,2600

dez/19 fev/20 abr/20 jun/20 ago/20 out/20 dez/20

EUR/USD (Eixo à Esq.) USD/AOA (Eixo à Dir.)



Fonte: BNA, Bloomberg

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

0,258% no final de Dezembro, registando uma variação mensal negativa de 0,001

p.p face o mês de Novembro. Por sua vez, a EURIBOR 6M fixou-se em - 0,526%,

registando uma redução de 0,009 p.p. face ao mês anterior.

No mercado nacional a LUIBOR com maturidade de 6M fixou-se em 15,35% no

final de Novembro, não registando nenhuma variação relativamente ao mês

anterior.
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MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO
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MERCADOS DA DÍVIDA PÚBLICA
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Fonte: Bloomberg

Durante o mês de Dezembro, as yields das Eurobonds angolanas registaram

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

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

de 30 anos (emitida em 2018), apresentaram redução de 1,22 p.p, 0,91 p.p e 0,67

p.p, sendo que as mesmas foram negociadas a 9,291%, 9,191% e 10,020%

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

aumento na ordem dos 3,49% no volume de transacções relativamente ao mês

anterior, totalizando no final de Dezembro, de acordo com os dados preliminares,

AOA 82,99 mil milhões. Este comportamento foi influenciado pelo aumento no

volume de negociação de OT-NR em 211% e de Unidades de Participações (UP) em

285% face ao mês anterior.
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Fonte: BNA; BODIVA
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Fonte: Bloomberg
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MERCADO ACCIONISTA
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Durante o mês de Dezembro, os principais índices accionistas analisados

registaram desempenho positivo comparativamente ao mês anterior.

O índice norte-americano, S&P 500, registou uma variação mensal positiva de

3,7%, fixando-se em 3756,07 pontos. O índice europeu, Eurostoxx 50, registou

uma variação mensal positiva de 1,7%, fixando-se em 3552,64 pontos. Por último,

o índice chinês, Shangai Composite, encerrou o mês em 3473,07 pontos,

representando uma variação positiva de 2,4%.

O comportamento positivo do S&P 500, Shangai Composite e do Eurostoxx 50

continua a ser influenciado pelo optimismo em torno do surgimento de diferentes

vacinas contra a Covid-19. Adicionalmente, as acções das empresas nos índices

S&P 500 e Shangai Composite foram também positivamente influenciadas pela

expectativa em torno da aprovação pelo Presidente dos EUA do pacote de

estímulo fiscal liberando USD 900 bilhões em fundos de ajuda emergencial em

meio à pandemia.
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Fonte: Bloomberg

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

acumulada positiva de 6,4%, fixando-se em 1895,1 USD/onça. A apreciação do

Ouro foi influenciada pela depreciação do dólar durante esse período. Ao nível

das commodities agrícolas, o Trigo registou uma variação mensal acumulada

positiva de 10,5%, fixando-se no final do mês em 641,75 USD/Bushel. Este

comportamento foi influenciado pelo aumento do nível de procura desta

commoditiy.
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No mês de Dezembro, as commodities analisadas registaram desempenho positivo

comparativamente ao mês anterior. O Brent, principal referência das exportações

angolanas fixou-se em USD 51,8 no final do mês em análise, registando uma

variação mensal acumulada positiva de 9,7%. Este comportamento foi influenciado

pelas expectativas em torno do surgimento de diferentes vacinas contra a Covid-19,

bem como também devido a redução verificada em Dezembro nos estoques de

combustível nos EUA.

MERCADO DE COMMODITIES
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RESUMO DAS VARIAÇÕES MENSAIS DOS MERCADOS
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AGENDA ECONÓMICA
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AGENDA ECONÓMICA

CALENDÁRIO DE EVENTOS

PREVISTO ANTERIOR DATA

Balança Comercial -65,20B '-63,10B 07/jan

Taxa de Desemprego 6,80% 6,70% 08/jan

PMI Industrial __ 56,5 04/jan

PREVISTO ANTERIOR DATA
__

Balança Comercial (Zona Euro) __ __ __

Taxa de Desemprego 8,50% 8,40% 08/jan

PMI Industrial (Zona Euro) 55,5 55,5 08/jan

PREVISTO ANTERIOR DATA

Balança Comercial (Brasil) 0,20B 3,73B 04/jan

PMI Industrial (Africa do Sul) __ __ '__

EUA

EUROPA

OUTRAS GEOGRAFIAS
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SABIA QUE…
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Underwritting

As empresas e o Estado quando necessitam de capital para financiar as suas

actividades, por vezes, recorrem a emissão de dívida. Contudo, para garantir o

sucesso da operação o emitente recorre a underwriting.

No mercado financeiro underwriting, em português subscrição, é o processo

pelo qual um intermediário financeiro capta intenções de subscrição de

potenciais investidores em nome de empresas e governos que pretendem

emitir valores mobiliários (acções ou títulos de dívida). A operação pode ser

realizada por meio de várias instituições organizadas, bancárias e não

bancárias, normalmente denominadas por sindicato.

No sindicato, cada instituição tem a responsabilidade de vender a quota a si

alocada. Os investidores que garantem a operação são denominados

"subscritores". A subscrição é semelhante ao seguro, no sentido de que fornece

protecção à empresa emitente contra o fracasso da não adesão dos

investidores aos títulos emitidos.



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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