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

cerca de 0,51%, encerrando o mês em EURO/USD 1,2075. A apreciação do dólar

face ao Euro foi influenciado pela expectativa em torno do estímulo económico de

1,9 bilhões de dólares proposto pelo Presidente Joe Biden para alívio dos efeitos

adversos da pandemia.

Fonte: BNA, Bloomberg
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MERCADO CAMBIAL
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No mês de Fevereiro, a moeda nacional valorizou-se face ao dólar norte americano

em cerca de 2,47%, e a taxa de câmbio de referência nas operações do mercado

fixou-se em AOA/USD 639,729.
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Gráfico 1: Evolução do Mercado Cambial 



Fonte: BNA, Bloomberg

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

0,203% no final de Fevereiro, registando uma variação mensal negativa de 0,020

p.p face ao mês de Janeiro. Por sua vez, a EURIBOR com maturidade de 6M

fixou-se em - 0,516%, registando um aumento de 0,015 p.p. face ao mês anterior.

No mercado nacional a LUIBOR com maturidade de 6M fixou-se em 14,77% no

final de Janeiro, registando uma variação positiva de 1,11% relativamente ao mês

anterior.
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Gráfico 2: Evolução do Mercado Monetário Interbancário internacional 
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MERCADOS DA DÍVIDA PÚBLICA
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Fonte: Bloomberg

Durante o mês de Fevereiro, as yields de duas das Eurobonds angolanas registaram

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

Palanca II com maturidade de 10 anos (emitida em 2018), apresentaram reduções

de 0,31 p.p, e 0,13 p.p, respectivamente. Por seu lado, a Palanca III com maturidade

de 30 anos (emitida em 2018), registou um ligeiro aumento de 0,02 p.p.

As Eurobonds Angolanas foram negociadas no final de Fevereiro a 7,57%, 8,11% e

9,48% respectivamente.
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Gráfico 3: Evolução das Yield das Eurobonds

A redução 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 12,89% no volume de transacções relativamente ao mês

anterior, totalizando no final de Fevereiro, 80,51 mil milhões de kwanzas. Este

comportamento foi influenciado pelo aumento no nível de negociação de

Obrigações do Tesouro Não Reajustáveis (OT-NR) e de Obrigações de Tesouro

Indexadas à Taxa de Câmbio (OT-TX) em 20% e 13% respectivamente, face ao mês

anterior.

GABINETE DE ESTUDOS E ESTRATÉGIA

Fonte: BNA; BODIVA
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Gráfico 4: Evolução do Mercado de Dívida Pública



Fonte: Bloomberg
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MERCADO ACCIONISTA
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Durante o mês de Fevereiro, os principais índices accionistas analisados registaram

desempenhos positivos. O índice norte-americano, S&P 500, registou uma variação

mensal positiva de 2,6%, fixando-se em 3 811,15 pontos. Por seu lado, o índice

europeu, Eurostoxx 50, registou uma variação mensal positiva de 4,5%, fixando-se em 3

636,44 pontos e o índice chinês, Shanghai Composite, encerrou o mês em 3 509,08

pontos, representando uma variação positiva de 0,7%.

O desempenho positivo dos índices S&P 500, foi influenciado pelas espectativas em

torno do estímulo económico proposto pelo governo dos EUA para alívio ao COVID-

19. A proposta de lei prevê a injecção de 1,9 biliões de dólares para a economia,

enquanto que Shanghai Composite foi influenciado pela espectativa dos investidores

em torno do novo ano chines comemorado em fevereiro.

Relativamente ao Eurostoxx 50, o seu desempenho positivo foi influenciado pela

recuperação económica impulsionada pelas vacinas contra o COVID-19.
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Gráfico 5: Evolução do Mercado accionista



Fonte: Bloomberg

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

acumulada negativa de 6,28%, fixando-se em 1 734,04 USD/onça. A depreciação do

Ouro foi influenciada pela apreciação do dólar.
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Com excepção ao ouro, no mês de Fevereiro, as commodities analisadas registaram

desempenhos positivos comparativamente ao mês anterior. O Brent, principal

referência das exportações angolanas fixou-se em USD 66,13 no final do mês em

análise, registando uma variação mensal positiva de 18,34%. Este comportamento foi

influenciado pela redução das metas de produção pela OPEP+ que fez reduzir a

oferta desta commodity.

MERCADO DE COMMODITIES
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De acordo com a Bloomberg, outro factor que influenciou a subida do preço desta

commodity foi a frente fria que afectou o sul dos Estados Unidos, causando o

encerramento de refinarias e poços de petróleo. As temperaturas verificadas foram

baixas o suficiente para afectar o transporte deste produto, o que causou uma

reducão na oferta.

Ao nível das commodities agrícolas, o Trigo registou uma variação mensal

acumulada positiva de 1,83%, fixando-se no final do mês em 655,00 USD/Bushel.

Este comportamento foi influenciado pelo aumento do nível de procura.
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Gráfico 6: Evolução do Mercado de Commodities
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RESUMO DAS VARIAÇÕES MENSAIS DOS MERCADOS
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Fonte: Bloomberg
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AGENDA ECONÓMICA
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AGENDA ECONÓMICA

PREVISTO ANTERIOR DATA

Balança Comercial -67,50B -66,60B 05/mar

Taxa de Desemprego 6,30% 6,30% 05/mar

PMI Industrial 58,5 59,2 01/mar

PREVISTO ANTERIOR DATA
__

Balança Comercial (Zona Euro) 25,3B 29,2B 18/mar

Taxa de Desemprego 8,30% 8,30% 04/mar

PMI Industrial (Zona Euro) 57,7 54,8 01/mar

PREVISTO ANTERIOR DATA

Balança Comercial (Brasil) 0,90B -1,13B 01/mar

PMI Industrial (Africa do Sul) __ __

EUA

EUROPA

OUTRAS GEOGRAFIAS

Nota: PMI- Purchasing Managers' Index
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SABIA QUE…
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Due Diligence

Due Diligence (ou Diligência prévia) é um processo de investigação, auditoria, ou revisão para

confirmar factos relevantes ou detalhes sobre uma determinada matéria. O processo pode ser

implementado na análise de um contrato ou um potencial investimento. O termo Due Diligence

pode ser usado em muitos contextos, mas é geralmente usado em referência à transacções

comerciais e financeiras, principalmente nos processos de fusões e aquisições, joint venture, oferta

publica inicial (OPI), etc.

A Due Diligence é um processo complexo e normalmente exige uma equipa multidisciplinar, no qual

se reconhecem as seguintes tipologias:

 Due Diligence Financeira: procura avaliar os resultados operacionais, no que toca a qualidade

dos mesmos e dos activos em exploração;

 Due Diligence Operacional: procura avaliar a capacidade operacional actual da empresa, os

riscos e princípios que podem resultar em barreiras operacionais ou necessidades de

investimentos para garantir as projecções de crescimento.

 Due Diligence Jurídica: procura avaliar os processos judiciais e administrativos, certidões de

diversas áreas e contratos.

 Due Diligence Comercial: procura avaliar a atractividade do investimento sob o ponto de

vista comercial do mercado.

O processo de Due Diligence diferencia-se da auditoria na medida que não se limita apenas a

analisar demonstrações financeiras. Por outro lado, o processo de Due Diligence visa fornecer uma

forma sistemática de analisar e mitigar o risco associado a uma empresa ou investimento.

Adicionalmente, o processo pode se aplicar em vários contextos, como por exemplo um background

check a um potencial parceiro de negócios ou empregado.



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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