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

cerca de 2,94%, encerrando o mês em EUR/USD 1,173. A apreciação do dólar face

ao euro foi influenciada pela promulgação do pacote de estímulo económico de

USD 1,9 bilhões pelo Presidente Joe Biden para alívio dos efeitos causados pela

pandemia.

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

cerca de 1,60%, e a taxa de câmbio de referência nas operações do mercado fixou-

se em AOA/USD 629,659. De acordo com os dados preliminares do Banco Nacional

de Angola (BNA), o volume de colocações de divisas situou-se em USD 162,041

milhões.

Gráfico 1: Evolução do Mercado Cambial 
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Fonte: BNA, Bloomberg

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

0,207% no final de Março, registando uma variação mensal positiva de 0,004 p.p

face ao mês de Fevereiro. Por sua vez, a EURIBOR com maturidade de 6M fixou-

se em -0,5090%, registando um aumento de 0,007 p.p. face ao mês anterior.

No mercado nacional a LUIBOR com maturidade de 6M fixou-se em 14,08% no

final de Fevereiro, registando uma variação negativa de 0,69 p.p relativamente ao

mês anterior.
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MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO
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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 das Eurobonds angolanas registaram um

crescimento. 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 um aumento de 0,44 p.p, 0,77 p.p e

0,42 p.p, sendo que as mesmas foram negociadas a 8,012%, 8,885% e 9,904%

respectivamente no final do período. O comportamento apresentado pelas yields

das Eurobonds foi influenciado pela redução do preço do petróleo no mercado

internacional.

Gráfico 3: Evolução das Yield das Eurobonds
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MERCADOS BODIVA

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

decréscimo na ordem dos 12,77% no volume de transacções relativamente ao mês

anterior, totalizando no final de Março, 70,23 mil milhões de kwanzas. Este

comportamento foi influenciado pela redução no nível de negociação de

Obrigações de Tesouro Indexadas à Taxa de Câmbio (OT-TX) e Bilhetes de Tesouro

em 37% e 100% respectivamente, face ao mês anterior.

GABINETE DE ESTUDOS E ESTRATÉGIA

Fonte: BNA; BODIVA

Gráfico 4: Evolução do Mercado de Dívida Pública
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Fonte: Bloomberg
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MERCADO ACCIONISTA
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O desempenho positivo do índice S&P 500, foi influenciado pela promulgação do

pacote de estímulos à economia no valor de USD 1,9 biliões, bem como pela

divulgação dos dados do mercado de trabalho de Fevereiro que registaram uma

descida da taxa de desemprego em 0,1 p.p para 6,2%. Por seu lado, o Shangai

Composite foi influenciado pelas sanções impostas à China pelos Estados Unidos da

América (EUA) e pela União Europeia (UE) por violação de direitos humanos de

minorias étnicas na região de Xinjiang.

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

divulgação de indicadores (PMI industrial) de alguns países como a Alemanha e o

Reino Unido que apresentaram desempenho positivo, bem como o avanço da

imunização contra a covid-19.

Gráfico 5: Evolução do Mercado Accionista

Com excepção ao Shanghai Composite, no mês de Março, os índices analisados

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

variação mensal positiva de 4,2%, fixando-se em 3 972,89 pontos. Por seu lado, o

índice europeu, Eurostoxx 50, registou uma variação mensal positiva de 7,8%, fixando-

se em 3 919,21 pontos e o índice chinês, Shanghai Composite, encerrou o mês em 3

441,91 pontos, representando uma variação negativa de -1,9%.
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MERCADO DE COMMODITIES
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Ao nível das commodities agrícolas, o Trigo registou uma variação mensal acumulada

negativa de 8,13%, fixando-se no final do mês em 601,75 USD/Bushel. Este

comportamento foi influenciado pelo excesso de oferta global do grão, em meio

ao clima favorável de colheita nos EUA.

Gráfico 6: Evolução do Mercado de Commodities

Durante o período em análise, todas as commodities analisadas registaram

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

exportações angolanas fixou-se em USD 64,14 no final de Março, registando uma

variação mensal negativa de 3,01%. Este comportamento foi influenciado pelo

desbloqueio do Canal de Suez, aumentando a expectativa de maior oferta da

commodity no mercado.

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

negativa de 2,82%, fixando-se em 1 685,2 USD/onça. A depreciação do Ouro foi

influenciada pela apreciação do dólar.
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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

Nota: PMI- Purchasing Managers' Index
* O Evento será realizado online em plataforma a divulgar pelo Banco Mundial

CALENDÁRIO DE EVENTOS

INSTITUIÇÃO DATA

Banco Mundial 23 de Abril

EVENTO

Perspectiva dos Mercados de Commodities *
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SABIA QUE…
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Home Broker

Home Broker é uma plataforma online que permite a negociação de acções, obrigações e outros

activos financeiros de forma simples, rápida e eficiente, na bolsa. Tal como o termo “home broker”

indica os investimentos podem ser feitos em qualquer lugar, inclusive em casa, desde que o

investidor tenha acesso a internet, e esteja inscrito na plataforma.

Para utilizar o home broker é necessário que se proceda a abertura de uma conta junto de um

agente de intermediação habilitado, que ofereça este tipo de serviço, pois são estes os

responsáveis por fazer a conexão entre o investidor e a bolsa.

No mundo actual, existem diversas e distintas tipologias de home brokers, porém, as suas

funcionalidades básicas são quase sempre as mesmas, dentre elas destacam-se:

 Ver cotações em tempo real: permite visualizar as cotações de todas as acções e outros 

activos financeiros em tempo real, úteis para a tomada de decisão dos usuários;

 Comprar e vender acções e outros activos financeiros: permite que o processo de 

compra e venda de activos pela internet seja realizado de maneira rápida e fácil;

 Acompanhar pedidos de ordens: permite o investidor saber após o envio das ordens se 

os seus pedidos já foram executados ou não;

 Visualizar dados administrativos: permite ao investidor acompanhar os títulos que estão 

em sua carteira e também o seu saldo financeiro.

O home broker constitui-se uma ferramenta vantajosa pois permite ao investidor realizar uma

operação com certa autonomia e agilidade, e são utilizadas geralmente como mecanismos para

facilitar o acesso dos investidores na bolsa, possibilitando maior participação destes promovendo

maior liquidez ao mercado.



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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