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

de 1,69%, encerrando o mês em EUR/USD 1,22. Não obstante a divulgação do índice de

preços de gastos com consumo Americano (PCE) de abril, que registrou alta anual de

3,6%, influenciou também a depreciação do dólar, a publicação da proposta do

orçamento do Governo para 2022 que aponta para gastos de USD 6 bilhões e déficit

fiscal de USD 1,84 bilhão em 2022. A proposta ainda prevê que a dívida pública atingirá

111,8% do Produto Interno Bruto (PIB) americano no período.

Relativamente o Euro, foi impulsionado pelo progresso que se tem verificado com o

processo de vacinação contra Covid-19, aumentando as expectativas de uma forte

recuperação económica do bloco europeu.
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No mês de Maio, a moeda nacional apreciou-se face ao dólar norte-americano em

cerca de 0,40%, e a taxa de câmbio de referência nas operações do mercado, no final

do período, fixou-se em USD/AOA 648,20. De acordo com os dados preliminares do

Banco Nacional de Angola (BNA) o volume de colocações de divisas situou-se em USD

21,83 milhões em Maio, sendo que desde o início do ano foram colocados um total de

USD 602,5 milhões.

Fonte: BNA, Bloomberg

Gráfico 1: Evolução do Mercado Cambial 



Fonte: BNA, Bloomberg

Nos mercados monetários interbancários internacionais, a LIBOR com maturidade de

6M fixou-se em 0,17% no final de Maio, registando uma variação mensal negativa de

0,034 p.p face ao mês de Abril. Por sua vez, a EURIBOR com maturidade de 6M

fixou-se em -0,51%, registando um aumento de 0,008 p.p. face ao mês anterior. A

manutenção dos níveis da EURIBOR é bastante contestado, entretanto, permitiu ao

Banco Central Europeu (BCE) transformar o limite inferior zero em um limite inferior

efetivo bem abaixo e apoiar os empréstimos bancários. De acordo com o BCE

manutenção da EURIBOR em terreno negativo tem contribuído fundamentalmente

para transmissão monetária ajudando a estimular a economia e elevar a inflação.
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Gráfico 2: Evolução do Mercado Monetário Interbancário Internacional 



No mercado nacional, a LUIBOR com maturidade de 6M fixou-se em 16,96% no final

de Maio, o que representa um aumento de 1,00 p.p face ao mês anterior. Este

aumento pode ser justificado por uma maior procura por liquidez no mercado

interbancário, após a decisão do Comité de Política Monetária (CPM), a 28 de Maio,

em aumentar o coeficiente das reservas obrigatórias em moeda estrangeira de 17%

para 22%, proporcionando uma redução dos níveis de liquidez no sistema bancário.

Adicionalmente, após reunião, o CPM do Banco Nacional de Angola decidiu:
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• Manter a taxa básica de Juro, Taxa BNA, em 15,5%;

• Manter a taxa de juro da Facilidade Permanente de Cedência de Liquidez

indexada à taxa de juro de mercado dos Bilhetes do Tesouro para 91

dias, acrescida de 0,5%;

• Manter a taxa de juro da Facilidade Permanente de Absorção de Liquidez

com maturidade de 7 dias em 12%.
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Durante o mês de Maio 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 0,09 p.p; 0,21 p.p e 0,06 p.p, respectivamente. Sendo

que estas foram negociadas a 6,62%; 7,37% e 8,93% 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

Fonte: Bloomberg
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A semelhança de Angola, as yields das obrigações do Tesouro a 10 anos da Africa do Sul

e do Quénia também apresentaram variações negativas. A yield das obrigações Sul-

africanas fixou-se em 9,29%, no final de Maio, representando uma variação acumulada

negativa de 0,005 p.p. enquanto as yields do Quénia fixaram-se 12,42% com uma variação

negativa de 0,05 p.p face Abril.

Gráfico 4: Dívida Pública core – Yields a 10 anos

Relativamente à Nigéria as yields fixaram-se em 13,64% em finais de Maio

representando uma variação acumulada positiva de 0,40 p.p. ao final do mês de Abril.

Dos países ilustrados acima, as eurobonds de Angola foram os títulos que negociaram

com as yields mais baixas no final de Maio.

Fonte: Bloomberg
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MERCADOS BODIVA

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

decréscimo na ordem dos 37,07% no volume de transacções relativamente ao mês

anterior, totalizando no final de Maio, 92,257 mil milhões de kwanzas.

O comportamento apresentado pelo volume de transacções na BODIVA foi influenciado

por reduções nos níveis 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 46,06%; 27,01% e 92,41%, respectivamente face ao mês anterior.
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Fonte: BNA; BODIVA

Gráfico 5: Evolução do Mercado de Dívida Pública

Desde Maio de 2020, a média do volume de negociação na BODIVA tem sido de 96,98

mil milhões de kwanzas, sendo que os meses de Junho de 2020 e Abril de 2021 foram

os que apresentaram maiores níveis de negociação com 150,45 e 146,61 mil milhões de

kwanzas respectivamente.



Fonte: Bloomberg
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O desempenho positivo do índice S&P 500 e outras Bolsas de Nova York, foram

influenciadas pela divulgação de orçamento do Governo Americano de 2022. A

divulgação e a desvalorização do USD permitiram maior fluxo financeiro para as bolsas

americanas. Por seu lado, o crescimento do Shangai Composite foi impulsionado pelas

empresas do sector da saúde, com os investidores animados com o anúncio de Pequim

do facto de casais doravante puderem ter três filhos.

Relativamente ao Eurostoxx 50, o desempenho positivo foi influenciado pela redução dos

casos de covid-19 e a flexibilização das restrições aumentando a expectativa de uma

retoma económica mais ágil

Gráfico 6: Evolução do Mercado Accionista

No mês de Maio, a semelhança do que ocorreu em Abril, todos os índices analisados

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

variação mensal positiva de 0,55%, fixando-se em 4 204,11 pontos. O índice europeu,

Eurostoxx 50, registou uma variação mensal positiva de 1,63%, fixando-se em 4 039,46

pontos e o índice chinês, Shanghai Composite, encerrou o mês em 3 615,48 pontos,

representando uma variação positiva de 4,89% em relação ao mês anterior.
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Gráfico 7: Evolução do Mercado de Commodities

Neste período, enquanto duas (ouro, petróleo) das commodities analisadas registaram

acréscimos comparativamente ao mês anterior, a terceira (trigo) evidenciou uma queda

acentuada. O Trigo registou uma variação mensal acumulada negativa de 10,64%,

fixando-se no final do mês em 663,50 USD/Bushel. Este comportamento foi influenciado

pela oferta de safras que foi melhor do que o esperado, equilibrando o preço a um

nível inferior ao registado no mês de Abril.

O Brent, principal referência das exportações angolanas, fixou-se em USD 69,32 no final

de Maio, registando uma variação mensal positiva de 3,08%. Este comportamento foi

influenciado pela divulgação de relatórios otimistas da OPEP sobre aumentos na procura

estimada de combustíveis para o segundo semestre do ano corrente, em função da

expectativa de recuperação económica da economia global. Contribuiu também os dados

económicos dos EUA.

Fonte: Bloomberg
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O Departamento de Trabalho dos EUA informou que os gastos de empresas com

equipamentos aceleraram em Abril e o número de novas solicitações de subsídios de

desemprego caiu mais que o esperado, o que indica uma boa performance do

mercado de trabalho.

Relativamente aos metais preciosos, o Ouro registou uma variação mensal

acumulada positiva de 7,79%, fixando-se em 1 906,87 USD/onça. A apreciação do

Ouro foi influenciada pela depreciação do dólar.
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AGENDA ECONÓMICA

Nota: PMI- Purchasing Managers' Index

CALENDÁRIO DE EVENTOS

PREVISTO ANTERIOR DATA

Balança Comercial  -69,00B -74,40B 08/jun

Taxa de Desemprego  5,9% 6,10% 04/jun

PMI Industrial 60,9 60,7 01/jun

PREVISTO ANTERIOR DATA
__

Balança Comercial (Zona Euro) - 15,8B 15/jun

Taxa de Desemprego 8,10% 8,1% 01/jun

PMI Industrial (Zona Euro) 62,5 63,1 23/jun

PREVISTO ANTERIOR DATA

Balança Comercial (Brasil) 9,18B 10,30B 01/jun

PMI Industrial (Africa do Sul) 56,2 57,4 03/mai

EUA

EUROPA

OUTRAS GEOGRAFIAS

INSTITUIÇÃO DATA

ESMA/ERMC 15 de Junho

ESMA/EMEA 23 de JunhoEMEA Trading Conference 2021

EVENTO

Conferencia Europeia de Gestão de Risco 
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SABIA QUE…
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O que é Negociação de Alta Frequência ou High frequency Trading (HFT)?

A negociação de alta frequência, também conhecida como HFT, é um método de
negociação que usa computadores e softwares potentes para transaccionar um grande
número de ordens em fracções de segundo. Este método pressupõe o uso de algoritmos
complexos para analisar vários mercados e executar ordens com base nas condições
disponíveis. Normalmente, os traders com as velocidades de execução mais rápidas são
mais lucrativos do que os traders com velocidades de execução mais lentas.

Para além de colocar ordens de forma muito rápida, o HFT também é caracterizado por
índices de rotatividade, e número de negociações elevados. Alguns dos intermediários que
implementam esta metodologia incluem gigantes como Tower Research, Citadel LLC and
Virtu Financial.

PONTOS CHAVE DO HFT

• HFT é uma negociação algorítmica complexa na qual um grande número de ordens é
executado em segundos.

• Intervenção humana reduzida (apenas programação).
• Utilizada por alguns dos gigantes dos mercados financeiros.
• Aumentam a liquidez nos mercados.
• Vence quem tem o computador/software mais rápido.

CRÍTICAS AO HFT

HFT é controverso e tem sido recebido com duras críticas. Ao usar modelos matemáticos e
algoritmos para tomar decisões, este método retirou a intervenção humana do processo de
negociação. As decisões acontecem em milissegundos e isso pode resultar em grandes
movimentos de mercado sem motivo aparente. A título de exemplo, no dia 6 de Maio de
2010, o Dow Jones Industrial Average (DJIA) sofreu a maior queda de pontos diária na sua
história, caindo 10% em apenas 20 minutos. Apesar do índice ter recuperado logo em
seguida, foi conduzida uma investigação que revelou que a ocorrência se deveu a uma
única ordem volumosa que causou o efeito dominó.

Uma crítica adicional ao HFT é que o método permite que grandes conglomerados
financeiros lucrem às custas dos "pequenos" investidores. Tanto investidores particulares
como institucionais podem ser “vítimas” do HFT. Outra grande reclamação sobre o HFT é
que a liquidez fornecida é "liquidez fantasma", o que significa que a liquidez que está
disponível ao mercado existe apenas por fracções de segundos, impedindo o resto do
mercado possa tirar proveito desta liquidez.

Nos mercados menos desenvolvidos, o HFT ainda não é uma realidade, entretanto, em
função dos avanços que vão ocorrendo, deve-se já ter consciência que estes mecanismos
existem, e que podem por em causa o pleno funcionamento do mercado.
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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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