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

cerca de 2,41%, encerrando o mês em EUR/USD 1,202.

A depreciação do dólar face ao euro foi influenciada pela expectativa do mercado

após a notícia de que a Reserva Federal vai manter os estímulos à economia norte

americana com o programa de compra de títulos no valor mensal de até USD 120

mil milhões por mês.

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

em cerca de 3,24%, e a taxa de câmbio de referência nas operações do mercado, no

final do período, fixou-se em AOA/USD 650,764. Adicionalmente, de acordo com os

dados preliminares do Banco Nacional de Angola (BNA), o volume de colocações de

divisas situou-se em USD 26,64 milhões.

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

Nos mercados monetários interbancários internacionais, a LIBOR com maturidade

de 6M fixou-se em 0,2049% no final de Abril, registando uma variação mensal

negativa de 0,002 p.p face ao mês de Março. Por sua vez, a EURIBOR com

maturidade de 6M fixou-se em -0,521%, registando uma redução de 0,012 p.p.

face ao mês anterior.

No mercado nacional, a LUIBOR com maturidade de 6M voltou a fixar-se em

14,08% no final de Março, não registando variações em relação 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

GABINETE DE ESTUDOS E ESTRATÉGIA

Fonte: Bloomberg

Durante o mês de Abril, as yields das Eurobonds angolanas registaram reduções. 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 reduções de 1,26 p.p, 1,30 p.p, e 0,91 p.p,

respectivamente. Sendo que estas foram negociadas a 6,75%, 7,59% e 8,99%

respetivamente no final do período.

O comportamento apresentado pelas yields das Eurobonds foi influenciado pelo

aumento 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

crescimento na ordem dos 108,76% no volume de transacções relativamente ao

mês anterior, totalizando no final de Abril, 146,61 mil milhões de kwanzas. Este

comportamento foi influenciado pelo aumento no nível de negociação de

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

Tesouro Não Reajustáveis (OT-NR) e Unidades de Participação em 282,20%; 37,67%

e 100%, respectivamente face ao mês anterior.
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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 expectativa de

recuperação económica ainda decorrente da promulgação do pacote de estímulos à

economia no valor de USD 1,9 mil milhões. Por seu lado, o Shangai Composite foi

impulsionado pelo crescimento das empresas do sector tecnológico* em função da

expectativa de que a Huawei vai investir USD 1 mil milhões nas referidas empresas que

constituem o índice.

Relativamente ao Eurostoxx 50, o desempenho positivo foi influenciado pelos

resultados positivos do sector bancário europeu que registou uma valorização agregada

de 1,5%, fruto dos resultados acima do esperado de várias instituições financeiras,

como foi o caso do Banco Santander.

Gráfico 5: Evolução do Mercado Accionista

No mês de Abril, todos os índices analisados registaram desempenhos positivos. O

índice norte-americano, S&P 500, registou uma variação mensal positiva de 5,24%,

fixando-se em 4 181,17 pontos. O índice europeu, Eurostoxx 50, registou uma variação

mensal positiva de 1,42%, fixando-se em 3 974,74 pontos e o índice chinês, Shanghai

Composite, encerrou o mês em 3 446,86 pontos, representando uma variação positiva

de 0,14%.

*BAIC Group, Chongqing Changan Automobile Co e Guangzhou Automobile Group. Co.
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Fonte: Bloomberg
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MERCADO DE COMMODITIES
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Gráfico 6: Evolução do Mercado de Commodities

Neste período, todas as commodities analisadas registaram acréscimos

comparativamente ao mês anterior. O principal destaque deu-se no mercado de

commodities agrícolas, com o Trigo a registar uma variação mensal acumulada

positiva de 23,39%, fixando-se no final do mês em 742,50 USD/Bushel. Este

comportamento foi influenciado pelo aumento da procura global do grão, face a

escassez na oferta causada por questões climáticas em exportadores-chave como a

Ucrânia e a Argentina.

O Brent, principal referência das exportações angolanas, fixou-se em USD 67,25 no

final de Abril, registando uma variação mensal positiva de 4,85%. Este

comportamento foi influenciado pela divulgação de relatórios otimistas da OPEP

sobre aumentos na procura estimada para o ano, e pela expectativa de recuperação

económica da economia global.

Relativamente aos metais preciosos, o Ouro registou uma variação mensal acumulada

positiva de 4,98%, fixando-se em 1 769,13 USD/onça. A apreciação do Ouro foi

influenciada pela depreciação do dólar.
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RESUMO DAS VARIAÇÕES MENSAIS DOS MERCADOS
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AGENDA ECONÓMICA
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AGENDA ECONÓMICA

Nota: PMI- Purchasing Managers' Index

CALENDÁRIO DE EVENTOS

EVENTO INSTITUIÇÃO DATA

OECD Economic Outlook 2021 OCDE 31 de Maio

EUA PREVISTO ANTERIOR DATA

Balança 
Comercial

-74,40B -70,50B 03/maio

Taxa de Desemprego 10,40% 10,70% 07/maio

PMI Industrial 60,5 60,6 03/maio

EUROPA PREVISTO ANTERIOR DATA

__

Balança Comercial (Zona Euro) - 17,7B 18/maio

Taxa de Desemprego 8,30% 8,2% 03/maio

PMI Industrial 
(Zona Euro)

63,3 62,9 21/maio

OUTRAS GEOGRAFIAS PREVISTO ANTERIOR DATA

Balança Comercial (Brasil) 11,4 1,5B 03/maio

PMI Industrial (Africa do Sul) 56,2 57,4 03/maio
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SABIA QUE…
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Environmental Social and Governance (ESG)

O ESG é um termo e conceito proposto pela primeira vez em Junho de 2004, pela iniciativa “Who

Cares Wins” do Pacto Global da ONU com o intuito de chamar a atenção de investidores e

analistas convencionais, sobre a materialidade e interacção entre as questões ambientais, sociais e

de governação corporativa. A terminologia foi criada com objectivo de servir de métrica para

avaliar o desempenho das empresas em relação às práticas ambientais, sociais e de governança.

As práticas ESG podem abranger questões:

• Ambientais, como emissões de gases de efeito estufa, perda de biodiversidade, poluição e

contaminação, exposição à regulação do carbono e energia renovável;

• Sociais, como práticas de trabalho, deslocamento de comunidades, direitos humanos, saúde e

segurança, e inclusão financeira; e

• Governança, nomeadamente corrupção e suborno, reputação e eficácia da gestão.

As práticas acima trazem oportunidades para as empresas, pois, além de mitigar riscos e gerar

valor no longo prazo, é possível integrar o ESG com estratégias corporativas, melhor governação e

maior comunicação entre os accionistas e outras partes interessadas. A adopção destas pelas

empresas, exige a adaptação de processos mais sustentáveis e práticas tradicionalmente ligadas à

economia, sendo uma boa forma de atrair o público crescente interessado no consumo consciente.

Deste modo entende-se que o ESG tem grande impacto no modo como uma empresa é vista,

independente de seus resultados financeiros, em um cenário em que o propósito de uma empresa

e seus valores tem sido muito valorizado por investidores e também pelo consumidor final.
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Complexo Administrativo Clássicos de Talatona,

Rua do MAT, 3B, GU 19 B
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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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