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Segundo as ultimas projecções realizadas pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), no World Economic Outlook (WEO) de Outubro,

actualizado em Janeiro de 2021, a actividade económica mundial irá contrair 3,5% em 2020, o que representa 1,4 p.p., acima da última

projecção feita em junho.

NOTA EDITORIAL

Agravamento 

generalizado da 

pandemia

Queda acentuada da 

produção e do 

consumo devido ao 

confinamento

Queda significativa 

da mobilidade de 

pessoas e bens

Grave impacto da 

pandemia no 

mercado de trabalho

Não obstante a desaceleração prevista para o ano de 2020, perspectiva-se que a economia mundial retome a sua rota de crescimento

na ordem dos 5,5% em 2021.

Esta contracção da economia mundial está associado fundamentalmente às consequências económicas da Covid-19, que se traduziram nas

seguintes variáveis:



CHINA  8,1 %

ÍNDIA 11,5%

Ainda relativamente à 2021, o crescimento esperado será fundamentalmente suportado pelo crescimento das economias da Índia, China
e Zona-Euro, conforme figuras abaixo.

Em Angola, de acordo aos últimos dados divulgados em Janeiro de 2021 pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), a economia nacional no III

trimestre de 2020 registrou um crescimento de 2,7%. As actividades que mais contribuíram para o aumento desta variação foram o comércio

(1,6%) , Serviços Imobiliários e Aluguer (0,7%) , Industria Transformadora (0,6%), Agropecuária (0,2%) e Outros Serviços (0,3%).

ZONA – EURO 4,2%,
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Enquadramento Macroeconómico



Segundo dados preliminares, o Produto Interno Bruto (PIB) da

economia americana aumentou nitidamente no quarto trimestre

de 2020, registando uma taxa anualizada de 4%, esta taxa

representa 35,4 p.p. acima da taxa recorde de -31,4% verificada

no segundo trimestre de 2020, de acordo com os dados

divulgados pelo Departamento de Comércio dos EUA.

Ainda, segundo o Departamento de Estatísticas do Trabalho dos EUA, a taxa de desemprego fixou-se em 6,77% no mês de Dezembro, não

havendo nenhuma variação face ao mês de Novembro.

Fonte: Bloomberg

Gráfico 01. Comportamento do PIB, da Taxa de Desemprego e Taxa de Inflação
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Esta aceleração foi influenciada pela melhoria que se tem

verificado na economia americana, com particular destaque para

a reabertura do sector do comercio e industria, que tem

contribuído para o aumento do consumo e dos gastos públicos

dos norte americanos.

Quanto à taxa de inflação, de acordo com o Departamento de Estatísticas do Trabalho, a mesma fixou-se em 1,4% no mês de Dezembro

apresentando um crescimento de 0,2 p.p face a Novembro. Este crescimento foi impulsionado pela alta dos preços dos alimentos,

automóveis ligeiros, caminhões novos e usados e electricidade.



Segundo dados preliminares divulgados pelo Eurostat, a economia da

Zona Euro apresentou uma taxa de -0,7%, no quarto trimestre de

2020, acima em 10,9 p.p. face ao segundo trimestre (-11,6%).

O comportamento foi influenciado pela a reabertura do comércio

entre as maiores economias, Espanha (0,4%) e Alemanha (0,3%) que

apresentaram uma aceleração acentuada do seu PIB.

No mercado de trabalho, a taxa de desemprego fixou-se em 8,3 % no

final de Dezembro, não havendo nenhuma alteração comparada ao

mês anterior.

Relativamente a taxa de inflação da Zona Euro, fixou-se em Dezembro nos -0,3%, não havendo nenhuma alteração face a Novembro de 2020.

Este comportamento tem sido influenciado pela estagnação dos preços no sector dos alimentos, álcool e tabaco; serviços e energia (0,25p.p.),

(0,30p.p.) e (-0,68p.p.) respectivamente.

ZONA EURO  

Gráfico 02. Comportamento do PIB, da Taxa de Desemprego e Taxa de Inflação

Fonte: Bloomberg

De acordo com o Eurostat, as taxas de inflação mais baixas foram observadas na Grécia (-2,4%), Eslovénia (-1,2%) e Irlanda (-1,0%). Por outro

lado, a Polónia (3,4%), Hungria (2,8%) e República Checa (2,4%) apresentaram as mais altas taxas de inflação.
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Brasil, Rússia, Índia, China e Africa do Sul (BRICS)



No quarto trimestre de 2020, a economia brasileira teve um

crescimento positivo, situando-se em 3,2% no final do período

em análise, verificando uma melhoria de 12,9 p.p. face ao

segundo trimestre (-9,7%).

Fonte: Bloomberg

Gráfico 03. Comportamento do PIB e da Taxa de inflação

No que toca à inflação, registou-se um comportamento maioritariamente crescente ao longo do semestre em análise, fixando-se em 1,35% em

Dezembro, contrariamente aos 0,89% observados no final de Novembro. O comportamento da taxa de inflação foi influenciado pelo aumento

dos preços das bebidas e alimentação em 14,09%.

BRASIL
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Segundo o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação

Getúlio Vargas, o referido comportamento foi influenciado

principalmente pelo sector da indústria (1,9%) e o sector de

serviços (2,7%) que já retomaram os seus niveis de produção.



De acordo com o Instituto Estatístico Russo (Rosstat), a economia

da Rússia fixou-se em -3,8% no final do quarto trimestre de 2020,

superior em 1,1 p.p. em relação ao segundo trimestre -4.9.

Segundo o Rosstat, o aumento do PIB foi influenciado pela

reabertura das principais actividades sectórias na Rússia (comércio

e indústria).

Quanto à taxa de inflação, foi registado um comportamento

crescente durante o quarto trimestre, fixando-se em 4,9% em

Dezembro, isto é 0,5 p.p. acima do mês anterior.

Gráfico 04. Comportamento do PIB e da Taxa de inflação Rússia

RÚSSIA

Fonte: Bloomberg

A principal razão para o crescimento verificado na taxa de inflação foi o aumento dos preços dos produtos alimentícios em particular

frutas, hortaliças e o custo dos serviços
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De acordo com dados divulgados pelo governo indiano, no

quarto trimestre de 2020, a economia do país fixou-se em

0,41%, mesmo ainda em campo negativo o pais cresceu 24,79

p.p. acima do verificado no segundo trimestre (-24,38%). Este

aumento deveu-se em meio à flexibilização das restrições de

bloqueio em Junho e reabertura dos principais sectores de

produção da Índia (manufactureiro e utilidades).

Fonte: Bloomberg

Quanto à inflação, a trajectória foi descendente. No final de

Dezembro a mesma fixou-se em 4,59%, representando um

decréscimo de -2,34 p.p. face ao final de Novembro. Tal

comportamento, em grande medida, foi explicado pela redução

verificada nos preços do sector de alimentação particularmente

vegetais, cereais e proteínas.

Gráfico 05. Comportamento do PIB e da Taxa de inflação

ÍNDIA
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De acordo aos dados preliminares do Gabinete Nacional de

Estatística da China, no quarto trimestre de 2020 o PIB

decresceu 2,6%, representando -9 p.p. face ao segundo

trimestre.
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Fonte: Bloomberg,

Relativamente a inflação, no mês de Dezembro registou uma tendência crescente, situando-se em 0,2%, representando 0,7p.p. em

comparação com -0,5% verificado em Novembro. O aumento na taxa de inflação foi influenciada pelo o aumento nos preços dos alimentos

em 1,6%.

Gráfico 06. Comportamento do PIB e da Taxa de inflação China

CHINA

O desempenho não foi suficiente para manter o crescimento

previsto, sendo que as actividades no sector de serviços e

não manufactureiro expandiram a um ritmo mais lento

comparado ao semestre anterior. Todavia, para 2020 a China

será a única grande economia a evitar uma contracção

devido aos choques COVID-19.



De acordo com o Departamento de Estatística sul-africano (Stats,

SA), a economia no quarto trimestre cresceu em 6,3%, o que

representa um aumento de 57,3 p.p. recuperando-se de uma

queda recorde face ao segundo trimestre (-51%). Este

crescimento foi impulsionado pelo ritmo acentuado da industria,

o comercio e a mineração após a flexibilização das restrições de

bloqueio do COVID-19.

Fonte: Bloomberg

Em relação à inflação, a taxa situou-se nos 3,1% em Dezembro,

registando uma de variação de -0,1 p.p. face a Novembro (3,2%).

O comportamento da inflação foi influenciado pelo

abrandamento dos custos da educação (6,4%), saúde (4,5%), e

hotelaria e restauração (0,3%).

Gráfico 07. Comportamento do PIB e da Taxa de inflação Africa do Sul
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Angola



No que diz respeito ao PIB, de acordo com os últimos dados

do Instituto Nacional de Estatística (INE) actualizado em

Janeiro de 2021, a economia nacional no terceiro trimestre de

2020 apresentou um crescimento, na ordem dos 2,7%.

Ainda, de acordo com o INE, nos últimos meses, a inflação homóloga registou um aumento considerável, atingindo em Dezembro os 25,10%,

sendo a maior taxa de inflação desde outubro de 2017. Comparativamente ao mês anterior, observou-se um aumento da taxa de inflação em

0,2 p.p. A principal pressão ascendente veio dos preços de alimentos e bebidas não alcoólicas (2,4%); bebidas alcoólicas e tabaco (2%); saúde

(1,9%); habitação e utilidades (1,8% ); vestuário e calçados (1,9% ) e diversos bens e serviços (1,9%).

Gráfico 08. Comportamento da taxa de inflação em Angola

Fonte: INE

25,10

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

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

ANGOLA

O crescimento referido é atribuído fundamentalmente ao

crescimento verificado no sector do comércio 1,6%, serviços

imobiliários e aluguer 0,7%, industria transformadora 0,6%,

outros Serviços 0,3% e agro-pecuária 0,2%.



Desempenho dos Mercados



Durante o período em análise, os principais índices accionistas

analisados registaram desempenhos positivos face ao final do

semestre anterior. O índice norte-americano S&P 500 registou

uma variação acumulada positiva de 21% face ao semestre

anterior, fixando-se em 3 756,07.
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Gráfico 09. Evolução dos Índices S&P 500, Eurostox 50 e MSCI Emergentes

Na Europa, o índice Eurostoxx 50 registou uma variação acumulada positiva de 10% face ao semestre anterior, fixando-se em 3 552,64 pontos.

O desempenho positivo dos índices no segundo semestre foram suportados pela reabertura do comércio e da industria, depois do

optimismo em torno do surgimento de diferentes vacinas contra a COVID-19.

Fonte: Bloomberg

MERCADO ACCIONISTA

O MSCI Emergentes, índice dos países emergentes, encerrou o

mês de Dezembro em 1 291,26 pontos, representando uma

variação acumulada positiva de 36% face ao semestre anterior.



De acordo com os dados divulgados pela Unidade de Gestão

da Divida Pública (UGD), no período em análise, o valor da

emissão de Títulos do Tesouro em moeda nacional, situou-se

em 1 572,63 mil milhões de kwanzas. Deste valor kz. 1 059,32

mil milhões correspondem a Bilhetes do Tesouro (BT) e kz.

503,41 mil milhões a Obrigações de Tesouro Não Reajustáveis

(OT-NR).

Fonte: BODIVA

Gráfico 10. Evolução do volume de negócios transaccionados na BODIVA (AOA, mil milhões)

Mercado Nacional de Dívida Pública

Relativamente ao mercado secundário, sob gestão da BODIVA, no segundo semestre o volume de negociação foi de 560,09 mil milhões

de Kwanzas, registando uma diminuição de -10,69% face ao primeiro semestre de 2020 e um aumento de 25,28% face ao período

homólogo.
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Foram ainda emitidos, no segundo semestre, Obrigações do

Tesouro em Moeda Estrangeira (OT-ME) no valor de USD 26,4

milhões.



Mercado Nacional de Dívida Pública

Gráfico 11. Evolução das Eurobonds no mercado de Dívida Pública.
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Palanca I Palanca II Palanca III Durante o período em análises as yields das Eurobonds

angolanas registaram decréscimos.

O comportamento das yields das Eurobonds foi influenciado pelo aumento do preço do petróleo no mercado internacional.

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 no final de Dezembro de -3,41 p.p, -

2,57 p.p e -1,56 p.p, respectivamente, face ao final do

semestre anterior, tendo sido negociadas a 8,362%, 8,888% e

9,902% respectivamente.

Fonte: Bloomberg



As obrigações do tesouro a 10 anos das economias europeias

continuam a transaccionar a taxas (yields) restringidas. A yield das

obrigações alemãs a 10 anos fixou-se em -0,57%, no final de

Dezembro, representando uma variação acumulada negativa de -0,12

p.p. face ao final do primeiro semestre.

Relativamente à Itália e Portugal, as yields fixaram-se, em finais de

Dezembro, em 0,54% e 0,026%, respectivamente, representando uma

variação acumulada de -0,72 p.p. e -0,45 p.p. respectivamente face ao

final do semestre anterior.
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Fonte: Bloomberg

Gráfico 12. Dívida Pública core – yields a 10 anos

MERCADO INTERNACIONAL DE DIVIDA PÚBLICA

Na Espanha as yields a 10 anos fixaram-se 0,047% no final de

Dezembro, representando uma diminuição de -0,42 p.p face ao

primeiro semestre, ao passo que nos EUA, as yields das obrigações a

10 anos fixaram-se em 0,91% no final de Dezembro, representando

uma variação acumulada positiva de 0,26 p.p., face ao final do

semestre anterior.



Durante o segundo semestre de 2020, as commodities

analisadas registaram desempenho positivo

comparativamente ao semestre anterior.
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Gráfico 13. Evolução das commodities

Fonte: Bloomberg

No que tange aos metais preciosos, face ao final do semestre anterior, o Ouro registou uma variação positiva de 6,59%, fixando-se em 1

898,36 USD/onça em Dezembro. A apreciação do Ouro foi influenciada pela depreciação do dólar, principalmente no final do segundo

semestre do ano. Ao nível das commodities agrícolas, o Trigo registou uma variação semestral positiva de 30,71%, fixando-se no final do

semestre em 640,50 USD/Bushel. Este comportamento foi influenciado pelo aumento do nível de procura desta commodity.

MERCADO DE COMMODITIES

O Brent, principal referência das exportações angolanas

fixou-se em USD 51,8 no final de Dezembro, registando

uma variação positiva de 25,88% face ao final do

primeiro semestre. Este comportamento foi influenciado

pelas expectativas em torno do surgimento de

diferentes vacinas contra o COVID-19.



VISTO DE PERTO



MECANISMOS DE PROTEÇÃO DAS RESERVAS INTERNACIONAIS LÍQUIDAS EM TEMPO DE CRISE

Fonte: Bloomberg; BNA
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PREÇO DO BARRIL RIL`s

Gráfico . Evolução do Preço do petróleo e das RIL

As reservas internacionais de um país

constituem um bom instrumento para se

analisar diversos fenómenos económicos,

dentre eles, a vulnerabilidade do país a uma

crise cambial. Isto porque, um nível de reserva

internacional demasiadamente baixo pode

despertar incertezas, nos agentes residentes e

não residentes, em relação à conversibilidade

de seus investimentos no país em divisas. Logo,

estas incertezas podem despertar aversões nos

investidores ao mercado nacional, acarretando,

em última instância, uma fuga de capitais do

país.

As RILS são activos externos de disponibilidade imediata sobre o controlo de autoridade monetária, destinados ao financiamento de

desequilíbrio na balança de pagamento e portanto servem também de suporte no mercado cambial de forma a influenciar a taxa de

cambio e de garantir a confiança na moeda nacional na economia e servir de referencia para obtenção de empréstimos externos.



No gráfico anterior podemos verificar que o ano de 2020 foi um ano bastante desafiador para Angola. De Janeiro a Dezembro as reservas

internacionais líquidas (RIL) apresentaram uma redução de 23%. Essa evasão de reservas é reflexo da actual conjuntura económica internacional

instável, em decorrência da queda dos preços do petróleo e da fragilidade estrutural relacionada com a forte dependência das exportações de

petróleo que foram se agravando com o surgimento da COVID-19.

ENTRETANTO, A QUESTÃO QUE SE COLOCA É: COMO PROTEGER AS RESERVAS INTERNACIONAIS LÍQUIDAS NUM CÉNARIO DE CRISE 
FINANCEIRA?

Tendo em conta que as reservas internacionais são úteis, principalmente para evitar crises da balança de pagamentos e cambiais, em momentos

de turbulência na economia, os bancos centrais podem administrar esses activos buscando manter num nível que garanta uma protecção e

funcione como um amortizador em situações de urgência de liquidez.

Um dos mecanismos que alguns países utilizam para colmatar tais situações são as linhas de Swaps de reservas que consiste, basicamente, num

acordo de troca de moedas entre dois bancos centrais. Este mecanismo permite a um banco central obter liquidez em moeda estrangeira junto do

banco central que emite a moeda em causa, normalmente a fim de poder fornecer fundos nessa moeda aos bancos comerciais do respectivo país.

As últimas crises económicas e financeiras demonstraram a importância dos países, principalmente aqueles que possuem moedas não

conversíveis, como é o caso de Angola, acumularem reservas internacionais como forma de reduzir a vulnerabilidade e de precaver-se contra

turbulências externas. Ou seja, em um cenário de crise, o banco central pode utilizar as reservas como mecanismo de proteção da economia

contra choques externos

MECANISMOS DE PROTEÇÃO DAS RESERVAS INTERNACIONAIS LÍQUIDAS EM TEMPO DE CRISE



No entanto, se o respectivo banco central nacional tiver uma linha de Swaps com um banco central estrangeiro, o primeiro pode proporcionar

aos bancos comerciais do respectivo país a liquidez necessária, sem ter de recorrer às suas reservas em moeda estrangeira.

Este mecanismo foi utilizado pelo banco central europeu (BCE) durante a crise financeira que se seguiu ao colapso do banco de investimento

Lehman Brothers, em 2008. Naquelas circunstâncias, tornou-se difícil para os bancos da zona euro obter dólares dos Estados Unidos para

financiar os respectivos activos nesta moeda. A fim de evitar perturbações, tais como os bancos serem obrigados a vender os seus activos

repentinamente, provocando oscilações extremas nos preços, o BCE e a Reserva Federal Americana (FED) estabeleceram uma linha de Swaps,

permitindo ao BCE e ao sistema Euro fornecer dólares dos Estados Unidos aos bancos localizados na zona euro.

Outro mecanismo também utilizado por muitos países é a canalização de alguma parte das reservas internacionais para o Fundo Soberano do

país. Os defensores desta frente justificam que estes fundos, no geral, possuem maior tolerância ao risco, visto que têm estratégias de

investimento de mais longo prazo (buy and hold), não especulativas e bem menos arriscadas que as estratégias de fundos privados.

Embora este mecanismo tenha sido inicialmente utilizado pelos bancos centrais para financiar determinadas intervenções no mercado, nos

últimos anos tornaram-se num instrumento importante para preservar a estabilidade financeira e evitar que tensões no mercado afetem a

economia real. Por exemplo, num contexto de crise cambial, a capacidade dos bancos comerciais de financiar os activos que detêm em moeda

estrangeira diminui ou até mesmo se esgota, dado que não têm acesso directo ao banco central estrangeiro que a emite.

MECANISMOS DE PROTEÇÃO DAS RESERVAS INTERNACIONAIS LÍQUIDAS EM TEMPO DE CRISE



Uma iniciativa existente nesse âmbito é o FLAR (Fundo Latino Americano de Reservas), criado em 1978. Por meio da partilha de parte das reservas

dos países-membros (Bolívia, Colômbia, Costa Rica, Equador, Peru, Uruguai e Venezuela), o FLAR visa complementar as fontes de liquidez à

disposição dos mesmos (contra crises cambiais), garantindo empréstimos, melhorando as condições de aplicação das reservas internacionais e,

ainda, contribuindo para a coordenação macroeconómica através da harmonização de políticas económicas (cambial, monetária e financeira).

A gestão profissional do fundo e a inexistência de registros de incumprimentos têm levado o FLAR a manter excelentes classificações de risco: Aa2

pela Moody´s e AA pela S&P, os melhores ratings já obtido até então por instituições latino americanas. Com isso, muitos autores acreditam que o

FLAR deva expandir seu papel de auxiliar no desenvolvimento financeiro de seus membros, cogitando actuações através de compras de títulos

soberanos emitidos por estes (abrindo espaço para negociação de títulos denominados em moedas de economias emergentes), ou mesmo a

emissão direta de papéis pelo FLAR como saída para a superação da incapacidade dos emergentes de emitir títulos em sua própria moeda

(Eichengreen and Hausmann, 2005; Eichengreen, 2007).

Uma outra solução que também tem sido apontada é a criação de um fundo de partilha de reservas a nível de uma integração regional que, no

caso de Angola, poderíamos pensar a nível da SADC. O compartilhamento de reservas é uma forma importante de integração financeira que,

apesar de apresentar diversos desafios, (como conflitos comerciais entre membros, disputas de liderança e falta de suporte do sector privado)

pode gerar diversos benefícios, para além de contribuir para redução do custo do acúmulo das reservas

MECANISMOS DE PROTEÇÃO DAS RESERVAS INTERNACIONAIS LÍQUIDAS EM TEMPO DE CRISE



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 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.

CONTACTOS
Telefone: (+244) 222 70 40 00

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

Website: www.cmc.gv.ao

UO/OD 5477 – NIF 7403008227

Complexo Administrativo Clássicos de Talatona, Rua do MAT, 3B, GU 19 B

Bloco A5, 1º e 2º Luanda, Angola

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 a indicação da fonte.
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