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Em Abril de 2021, o volume de negociação no mercado secundário da BODIVA, situou-se

em KZ 146 607,04 milhões , o que representa um aumento de 108,76% face ao mês

anterior e uma variação posit iva de 47,66% face ao período homólogo.

Relativamente à aquisição de títulos, em Abri l , os sectores de prestação de serviços,

bancário, particulares, e o sector de comércio foram os mais representativos com

quotas de 18,20% , 14,86% , 14,66% , e 14,03% respectivamente no volume de

negociação mensal .

No período em anál ise, as OT-TX, foram o valor mobi l iár io mais negociado, com um

volume de negociação de KZ 78 020,32 milhões , seguido das OT-NR com um valor

de KZ 68 572,80 milhões e de UP com um valor de KZ 13,92 milhões .
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Olhando para o volume transacionado na perspectiva da venda, em Abri l , 81,8% das

vendas foram feitas por bancos, seguido do sector de prestação de serviços com uma

quota de 11,4% das vendas, e do sector de construção civi l com 4%.

Relativamente ao volume de transacções por segmentos do mercado da BODIVA, em

Abri l , 91% das negociações foram efectuadas no mercado multi laterais ou seja, dentro

da bolsa.
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Em relação a intermediação financeira nas negociações

na BODIVA, o BFA teve a maior quota de mercado na

perspectiva da compra, e na perspectiva da venda com

uma quota de 41% e 52% respectivamente.

Valores em Milhões de Kwanzas
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Transacções Fora dos Mercados Regulamentados

Valores em Milhões de Kwanzas

Em Abri l , o montante negociado fora dos mercados regulamentados foi de KZ 3 493,19

milhões , o que representa um aumento de 148% face ao mês anterior, e uma redução

de 64% face ao período homólogo.

Em relação a intermediação financeira nas

transacções, em Abri l , na perspectiva da compra o

BE teve a maior quota de intermediação com

46,62% .
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Transacções Fora dos Mercados Regulamentados

Valores em Milhões de Kwanzas

Olhando para a perspectiva da venda, em Abril ,

o BFA teve a maior quota de intermediação com

97,61% .

Organismos de Investimento Colectivo

Valores em Milhões de Kwanzas

O Valor Líquido Global (VLG) corresponde ao valor total dos act ivos que compõem a

carteira de um OIC menos o total dos seus pass ivos ou seja, corresponde a situação

líquida patrimonial do OIC.

No final de Abril , o VLG da indústria situou-se em KZ 408 775,88 milhões , o que

representa uma variação positiva de 4,01% face ao mês anterior , e de 111,64% face

ao período homólogo.
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Organismos de Investimento Colectivo

Valores em Milhões de Kwanzas

O Total do Activo corresponde ao somatório de todos bens e direitos de um OIC.

No final de Abril , o activo total da indústria situou-se em KZ 471 814,74 milhões ,

representando um aumento de 3,65% face ao mês anterior, e de 85,51% face ao

período homólogo.

No período em análise, os Fundos de Investimento Imobiliários (55,03%)

apresentaram um maior VLG, em relação aos Fundos de Investimento Mobil iários

(26,5%) e das Sociedades de Investimento Imobil iários (18,47% ) .
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Mercado de Instrumentos Derivados

Participantes do Mercado

Valores em Milhões de Kwanzas

Em Abril de 2021, o montante negociado de instrumentos derivados situou-se em KZ

359 045,12 milhões , registando um aumento de 231,28%face ao mês anterior e uma

variação positiva de 783,05% face ao período homólogo.

No que diz respeito a quota de mercado por

intermediár io na negociação de instrumentos

derivados , o BMA foi l íder com uma quota de

95,80% seguido do VTB Áfr ica com uma quota de

4,20% .
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SOBRE A CMC

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, supervisão, 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.

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. 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.

CONTACTOS

Telefone: (+244) 992 518 292 | 949 546 473

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

Website: www.cmc.gv.ao

UO/OD 5477 – NIF 5000336025

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

Bloco A5, 1º e 2º Luanda, Angola
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