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De acordo com o relatório do Fundo Monetário Internacional (FMI), World Economic Outlook (WEO) de Julho, as perspectivas
económicas têm divergido ainda mais entre os países desde a previsão do WEO de abril de 2021. O acesso às vacinas emergiu como a
principal linha de falha ao longo da qual a recuperação global se divide em dois blocos: aqueles que podem esperar uma maior
normalização da atividade ainda este ano (quase todas as economias avançadas) e aqueles que ainda enfrentarão infecções ressurgentes
e aumento do número de mortes do COVID.

Entretanto, segundo as ultimas projecções lustradas no WEO de Julho, a actividade económica mundial irá crescer 6% em 2021,
mantendo a previsão feita em Abril de 2021.

NOTA EDITORIAL

Não obstante a aceleração prevista para o ano de 2021, perspectiva-se que a economia mundial reduzirá a sua rota de crescimento na

ordem dos 4,9% em 2022.

Este aumento da economia mundial está associado nas seguintes variáveis:

Apoio fiscal adicional em 

algumas grandes 

economias

A recuperação esperada 

para o segundo semestre 

de 2021 graças ao 

progresso das vacinas.  

A contínua adaptação da atividade 

económica pese embora as 

restricções impostas pela COVID-

19



CHINA  8,1 %

ÍNDIA 9,5%

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

Em Angola, de acordo aos últimos dados divulgados em Julho de 2021 pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), O Produto Interno Bruto

(PIB) registou uma queda de 3,4% em comparação ao Iº Trimestre do ano anterior. E em comparação com o IV Trimestre de 2020 registou

um crescimento de 0,2%.

A variação negativa face ao trimestre anterior, é atribuído fundamentalmente às actividades de Construção (-31,5%), Extracção e Refino de

Petróleo (-18,6%); Transporte e Armazenagem(-15,6), Serviços de Intermediação Financeira(-9,9) e Correios e Telecomunicações (-5,8%)

ESTADOS UNIDOS 7%

NOTA EDITORIAL



Enquadramento Macroeconómico



Segundo dados preliminares do Departamento de Estatísticas do

Trabalho dos EUA, o Produto Interno Bruto (PIB) da economia americana

aumentou nitidamente no segundo trimestre de 2021 a uma taxa de

6,5% em termos anualizadas, esta variação representa 2 p.p. acima da

taxa de 4,5% verificada no último trimestre de 2020.

Ainda, segundo o Departamento de Estatísticas do Trabalho dos EUA, a

taxa de desemprego situou-se em 5,93% no mês de Junho, havendo uma

variação de -0,84 p.p. face ao mês de Dezembro de 2020. Este

comportamento foi influenciado pela reabertura da actividade económica

fruto do aumento da vacinação contra a covid-19.

Fonte: Bloomberg

Gráfico 01. Comportamento do PIB, da Taxa de Desemprego e Taxa de Inflação

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA (EUA)

Esta aceleração foi influenciada pela reabertura dos estabelecimentos no

país e a resposta contínua do governo relacionada à pandemia da

Covid-19 segundo o Departamento do Comércio Norte Americano.

Quanto à taxa de inflação, de acordo com o Departamento de

Estatísticas do Trabalho, a mesma fixou-se em 5,4% em junho

de 2021 apresentando um crescimento de 4p.p. face a

Dezembro, atingindo uma nova alta desde Agosto de 2008.

Este crescimento foi impulsionado pelas altas nos preços dos

carros usados (45,2%), gasolina (45,1%), combustível (44,5),

serviço de gás (15,6%) e serviços de transporte (10,4%).



Segundo dados preliminares divulgados pelo Eurostat, a economia

da Zona Euro fixou-se em 13,7% no segundo trimestre de 2021 em

termos homólogo, acima em 8,6 p.p. face ao segundo semestre de

2020 (5,1%).

O comportamento foi influenciado pelos esforços contínuos de

reabertura da economia, juntamente pelo ritmo acelerado de

vacinação da COVID-19 e o apoio contínuo do governo. Entre as

maiores economias europeias, França(5,8%), Espanha(6,2%) e

Alemanha(3,6) apresentaram taxas de crescimento consideráveis.

Relativamente a taxa de inflação da Zona Euro, fixou-se em Junho

nos 1,83%, havendo um crescimento de 2,13 p.p. face ao segundo

semestre de 2021. Este comportamento tem sido influenciado pelo

aumento nos preços do álcool e tabaco (1,6%); serviços (0,7%); e

bens industriais (1,2% ).

ZONA EURO  

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

Fonte: Bloomberg No mercado de trabalho, a taxa de desemprego caiu para 7,93% no

final de Junho, uma variação de -0,4 p.p. quando comparada ao

segundo semestre de 2020. Este comportamento tem sido

influenciado pela reabertura paulatina das economias.



Brasil, Rússia, Índia, China e Africa 
do Sul (BRICS)



No primeiro trimestre de 2021, a economia brasileira teve um

crescimento que situou-se em 12,1%, verificando um crescimento

de 8 p.p. face ao o 4º trimestre de 2020 (-4,1%).

Segundo o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio 

Vargas, o referido comportamento foi influenciado principalmente 

pelo consumo das famílias que cresceu 12,5%, equipamentos 

(85,7%), exportação (12,9%) e também as importações (37,6%).

Fonte: Bloomberg

Gráfico 03. Comportamento do PIB e da Taxa de inflação

BRASIL

No que toca à inflação, registou-se um comportamento

maioritariamente crescente ao longo do trimestre em análise, fixando-

se em 8,35% em Junho, contrariamente aos 4,52% observados no final

de Dezembro. O comportamento da taxa de inflação foi influenciado

pelo aumento dos preços nos transportes (15,9%), por conta do

aumento dos combustíveis (41,3%) e alimentos e bebidas (13,25%).

No mercado de trabalho, a taxa de desemprego aumentou para

14,65% no final de Junho, um crescimento de 0,55 p.p. quando

comparada ao semestre anterior. Este comportamento tem sido

influenciado pelo ressurgimento das infecções por covid-19, que

atingiram o pico nos últimos meses no Brasil, provocando assim

uma lenta reabertura das actividades económicas.



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

da Rússia fixou-se em -0,7% no final do primeiro trimestre de

2021, superior em 1,1 p.p. em relação ao quarto trimestre (-1,8).

Segundo o Rosstat, o comportamento do PIB foi influenciado

pelas melhorias verificadas no sector da produção industrial e do

comércio.

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

RÚSSIA

Fonte: Bloomberg

Quanto à taxa de inflação, foi registado um comportamento crescente

durante o segundo trimestre, fixando-se em 6,5% em Junho, isto é

1,6 p.p. acima do semestre anterior A principal razão para o

crescimento verificado na taxa de inflação foi o aumento dos preços

ao consumidor ( 0,3%).

No mercado de trabalho, a taxa de desemprego caiu para 4,97 %

no final de Junho, uma variação de -1,13 p.p. quando comparada

ao segundo semestre de 2020. Este comportamento tem sido

influenciado pela reabertura do comércio o que permitiu a

redução do número de desempregados de 170 milhões para 1,42

milhões quando comparado ao final do trimestre anterior.



De acordo com dados divulgados pelo governo indiano, no

primeiro trimestre de 2021, a economia do país fixou-se em

1,64%, o que representa um crescimento de 1,18 p.p. acima do

verificado no ultimo trimestre de 2020 0,46%. Foi o segundo

trimestre consecutivo de crescimento desde que o país saiu de

uma recessão induzida pela pandemia. Este aumento deveu-se

em meio à reabertura dos principais sectores de produção da

Índia manufatureiro (6,9%) e utilidades (9,1%).

Fonte: Bloomberg

Quanto à inflação, a trajectória foi ascendente. No final de Junho a

mesma fixou-se em 6,3%, representando um acréscimo de 2,2p.p. face

ao segundo semestre de 2020, Tal comportamento, em grande

medida, foi influenciado pelo aumento verificado nos preços do sector

de alimentação (5,01%), combustível(11,58%) e roupas e

calçados(5,32%).

Gráfico 05. Comportamento do PIB e da Taxa de inflação

ÍNDIA

No mercado de trabalho, a taxa de desemprego aumentou

para 9,2% no final de Junho, uma variação de 0,1 p.p. quando

comparada ao semestre anterior. Este comportamento foi

influenciado pela restrição que se verificou a nível da atividade

económica, dada previsão do surgimento de uma terceira

onda de Covid-19.



De acordo aos dados preliminares do Gabinete Nacional de

Estatística da China, no segundo trimestre de 2021 o PIB cresceu

7,9%, representando -1,4 p.p. face ao 4º trimestre de 2020 (6,5%).

Fonte: Bloomberg,

Relativamente a inflação, no mês de Junho registou uma tendência

crescente, situando-se em 1,1%, representando 0,9p.p. em

comparação com 0,2% verificado no segundo semestre de 2020.

Tendo como principais pressões de alta vindo de meios de

transporte e comunicações (5,8%); vestuário (0,4%); aluguel,

combustível e serviços públicos (0,9%); bens e serviços domésticos

(0,3%); e educação (1,5%).

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

CHINA

No mercado de trabalho, a taxa de desemprego caiu para 3,86%

no final de Junho, havendo uma pequena alteração de -0,38 p.p.

comparada ao semestre anterior. Este comportamento tem sido

influenciado pelos 8,22 milhões de novos empregos criados

desde o principio do ano em curso.

Este crescimento de base anual, foi influenciado pelo crescimento

da produção industrial na ordem dos 8,9% como também o

investimento em activos fixos que acompanha os gastos em áreas

cruciais como infraestruturas e imóveis (12,6%)



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

SA), a economia no primeiro trimestre decresceu 4,6%, o que

representa uma redução de 1,2 p.p. face ao ultimo trimestre de

2020 (5,8%). Esta redução foi impulsionada pela fraca produção

na agricultura e produtos de origem animal (-3,2%) e utilidades

(-2,6%).

Fonte: Bloomberg

Em relação à inflação, a taxa situou-se nos 4,9% em Junho,

registando uma variação positiva de 1,8 p.p. face a Dezembro de

2020 (3,2%). O comportamento da inflação foi influenciado pela

subida dos preços no sector de habitação e serviços públicos (2,6%)

e serviços domésticos (1,3%).

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

ÁFRICA DO SUL

No mercado de trabalho, a taxa de desemprego cresceu para

32,6% no final de Março, uma ligeira variação de 0,1 p.p.

quando comparado ao segundo semestre de 2020. O aumento

na taxa de desemprego foi influenciado porquanto o país

continua a ressentir os efeitos da covid-19 aumentando assim

o número de desempregados de 19 709 para 28 207.



Gráfico 08. Comportamento do Mercado Cambial (BRICS)

No primeiro semestre de 2021, O rand sul-africano foi negociado em

torno de 14,29 no final de Junho, representando uma apreciação do Rand

face ao Dólar Americano na ordem dos 1,70% face ao segundo semestre

de 2020.

No mês de Junho a moeda brasieira (Real) apreciou-se face ao Dólar

Americana em cerca de 2,79% e a taxa de câmbio de referência nas

operações do mercado fixou-se em USD/BRL 4,97 face ao semestre

anterior.

Relativamente ao Yuan, no primeiro semestre de 2021 a taxa de câmbio

fixou-se em USD/CNY 6,46 representando uma apreciação do Yuan face

ao Dólar Americano na ordem dos 1,07% face a segundo semestre de

2020.

No mês de Junho a moeda Russa apreciou-se face a moeda norte-americana na ordem dos 1,7% face ao

semestre anterior, e a taxa de câmbio fixou-se em USD/RUB 73,15. Consequentemente, na India a moeda

nacional foi negociada em torno de USD/INR 74,33 no primeiro semestre, representando uma depreciação da

moeda , na ordem dos 1,73% face ao semestre anterior.

Fonte: Bloomberg



Angola



Em Angola, de acordo aos últimos dados divulgados em Julho de

2021 pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), O Produto Interno

Bruto (PIB) em comparação ao Iº Trimestre do ano anterior, ajustado

sazonalmente registou uma queda de 3,4%. E em comparação com

o trimestre anterior (IV Trimestre de 2020) registou um crescimento

de 0,2%.

A variação negativa face ao trimestre anterior, é atribuído

fundamentalmente às actividades de Construção (-31,5%), Extracção

e Refinação de Petróleo (-18,6%); Transporte e Armazenagem (-

15,6), Serviços de Intermediação Financeira (-9,9) e Correios e

Telecomunicações (-5,8%)

Ainda, de acordo com o INE, nos últimos meses, a inflação

homóloga registou um aumento considerável, atingindo em Junho

os 25,32%. Este comportamento tem sido influenciado

maioritariamente pelo aumento de preços no sector de alimentação

e bebidas não alcoólicas 2,57%, bebidas alcoólicas e tabaco 1,86%,

saúde 2,13% e hotéis, cafés e restaurantes.

Gráfico 09. Comportamento do PIB em Angola

Fonte: INE

ANGOLA

Gráfico 10. Comportamento da taxa de inflação, desemprego e PIB Angola

Todavia de acordo com o INE, nos últimos meses, a taxa de

desemprego, fixou-se em 31,6% no final do semestre, havendo

uma alteração de 1p.p. face ao semestre anterior (30,6%). Este

comportamento tem sido influenciado pelo impacto da pandemia

COVID-19 que ainda afecta drasticamente o mercado de trabalho.



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 14% face ao semestre

anterior, fixando-se em 4297,5.

Gráfico 12. Evolução dos Índices S&P 500, Eurostox 50 e MSCI Emergentes

Na Europa, o índice Eurostoxx 50 registou uma variação acumulada positiva de 14% face ao semestre anterior, fixando-se em 4064,3

pontos. O desempenho positivo dos índices no segundo semestre foram suportados pela reabertura da economia e a aceleração das

vacinas contra a COVID-19, com efeitos positivos sobre o consumo das famílias.

Fonte: Bloomberg

MERCADO ACCIONISTA

O MSCI Emergentes, índice dos países emergentes, encerrou o

mês de Junho em 1374,64 pontos, representando uma variação

acumulada positiva de 6% face ao semestre anterior.



MERCADO ACCIONISTA

Gráfico 13. Evolução dos Índices SA TOP 40, NSE 30 e Nairobi 20

Fonte: Bloomberg

Durante o período em análise, um dos principais índices

accionistas africanos registou desempenho positivo face ao

final do semestre anterior. O índice Top 40 registou uma

variação acumulada positiva de 11% face ao semestre

anterior, fixando-se em 60161,76.

O NSE 30, índice Nigeriano, encerrou o mês de Junho em

1578,17 pontos, representando uma variação acumulada

negativa de -4% face ao semestre anterior.

No Quénia, o índice Nairobi 20 registou uma variação acumulada positiva de 3% face ao semestre anterior, fixando-se em 1927,53 pontos. O

desempenho positivo dos índices no segundo semestre foram suportados pela aceleração das vacinas contra a COVID-19. Abaixa no índice

NSE 30 foi influenciada pela lenta recuperação do comercia no país.



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 1 009,44 mil milhões de kwanzas.

Deste valor 425,69 mil milhões de kwanzas correspondem a

Bilhetes do Tesouro (BT) e 583,75 mil milhões de kwanzas a

Obrigações de Tesouro Não Reajustáveis (OT-NR).

Fonte: BODIVA

Gráfico 14. 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 primeiro semestre o volume de negociação foi de 567,12 mil milhões

de Kwanzas, registando um aumento de 1,26% face ao segundo semestre de 2020 e uma redução de -9,57% face ao período homólogo.

Foram ainda emitidos, no segundo semestre, Obrigações do Tesouro em Moeda Estrangeira (OT-ME) no valor de USD 686,2 milhões.



Mercado Nacional de Dívida Pública

Gráfico 15. Evolução das Eurobonds no mercado de Dívida Pública.

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 Junho de 1,76 p.p, 1,60 p.p e 1,06

p.p, respectivamente, face ao final do semestre anterior, tendo sido

negociadas a 6,60%; 7,29% e 8,83% respectivamente.

Fonte: Bloomberg



Mercado Africano de Dívida Pública

Gráfico 16. Evolução das Eurobonds no mercado de Dívida Pública.

Fonte: Bloomberg

Durante o período em análise as yields das Eurobonds das

economias africanas apresentaram comportamentos diferentes.

A yield das obrigações Sul-africanas a 30 anos fixou-se em

5,59%, no final de Junho, representando uma variação

acumulada negativa de 0,30 p.p. face ao segundo semestre de

2020.

Por seu lado as yields das obrigações nigerianas com

maturidade de 30 anos fixaram-se em 7,93%, no final de

Junho, representando uma variação acumulada positiva de 0,34

p.p. face ao segundo semestre de 2020.

Relativamente ao Egipto e Quénia, as yields fixaram-se, em finais de Junho, em 7,03% e 7,32%, respectivamente, representando uma variação

acumulada positiva de 0,48 p.p. e 0,37 p.p. respectivamente face ao segundo semestre de 2020.



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 -0,209 %, no final de

Junho, representando uma variação acumulada positiva de 0,36

p.p. face ao final do primeiro semestre.

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

Junho, em 0,819% e 0,388%, respectivamente, representando uma

variação acumulada positiva de 0,277 p.p. e 0,362p.p.

respectivamente face ao final do semestre anterior.

Fonte: Bloomberg

Gráfico 17. Dívida Pública core – yields a 10 anos

MERCADO INTERNACIONAL DE DIVIDA PÚBLICA

Na Espanha as yields a 10 anos fixaram-se 0,412% no final de

Junho, representando um aumento de 0,36p.p face ao primeiro

semestre, ao passo que nos EUA, as yields das obrigações a 10

anos fixaram-se em 1,468 % no final de Junho, representando uma

variação acumulada positiva de 0,55 p.p., face ao final do semestre

anterior.



Durante o primeiro semestre de 2021, as commodities

analisadas( trigo e brent) registaram desempenho positivo

comparativamente ao semestre anterior. Pórem o ouro

evidenciou uma queda acentuada face a semestre passado.

Gráfico 18. Evolução das commodities

Fonte: Bloomberg

No que tange aos metais preciosos, face ao final do semestre anterior, o Ouro registou uma variação negativa de -6,60%, fixando-se em

1770,11 USD/onça em Junho. A depreciação do Ouro foi influenciada pela apreciação do dólar em relação a moeda do principal mercado

consumidor (Yuan chinês) desta commodity a nível internacional. Ao nível das commodities agrícolas, o Trigo registou uma variação semestral

positiva de 4,64%, fixando-se no final do semestre em 671,5 USD/Bushel. Este comportamento foi influenciado pelas expectativas de que o

clima desfavorável de colheta no norte dos EUA e Canadá possam limitar a oferta do grão nos próximos períodos.

MERCADO DE COMMODITIES

O Brent, principal referência das exportações angolanas fixou-

se em USD 75,13 no final de Junho, registando uma variação

positiva de 45,04% face ao final do primeiro semestre.

Este comportamento foi influenciado pela reabertura da

economia, tendo o crescimento da demanda por essa

commodity ter aumentado considerável.



Panorama Nacional

• PIB 3,4% no Iº Trimestre 2021 ↓
• Inflação homóloga: 25% em Junho ↑ 
• Taxa de desemprego: 31% em Junho ↑
• Taxa de Câmbio USD/AOA 646,00 em Junho ↓  

• Taxa BNA: 20% em Julho de 2021 ↑
• Coeficiente de RO em MN: 22% em Junho 2021
• Coeficiente de RO em ME: 22% em Junho ↑
• Luibor overnight: 15,9% em Junho 2021 ↑
• M2: 12 445 mil milhões de kwanzas ↑
• Reservas Internacionais Líquidas 8,3 mil milhões de 

USD ↓



VISTO DE PERTO



IMPACTO DAS DECISÕES DO COMITE DE POLÍTICA MONETÁRIA NA ECONOMIA E NO MVM

Fonte: BNA

Gráfico . Evolução da inflação

A inflação homóloga até Junho situou-se em

25,32%, e a morosidade na normalização das

condições da oferta de bens alimentares

conjugada com a inelasticidade da sua procura,

apontam para uma perspectiva de manutenção

de níveis de inflação elevados, não obstante o

quadro de estabilidade cambial, colocando em

risco o objectivo estabelecido para a inflação

de 19,5% no final do ano.

O comité de política monetária (CPM) reuniu em sessão ordinária para analisar o comportamento recente da evolução da inflação tomando

medidas correctivas para garantir a sua estabilização. Nesta senda, o CPM decidiu dentre outras medidas: aumentar a taxa básica de Juro

(Taxa BNA) de 15,5% para 20%; aumentar a taxa de juro da Facilidade Permanente de Cedência de Liquidez de 19,88% para 25%; aumentar a

taxa de Juro da facilidade Permanente de Absorção de Liquidez de 7 dias de 12% para 15%. Com estas medidas, o CPM tem em vista a

inversão da trajectória da inflação de forma a atingir o objectivo estabelecido para o final de 2021.



A taxa básica de juros da economia é o principal instrumento de política monetária utilizado pelos bancos centrais para controlar a

inflação. Ela influencia todas as taxas de juros da economia, como as taxas de juros dos empréstimos, dos financiamentos e das aplicações

financeiras.

Com a subida da taxa básica, a taxa de facilidade permanente de cedência de liquidez (FPCL) e a taxa de facilidade permanente de

absorção de liquidez a 7 dias (FPAL), sendo estas duas últimas taxas usadas pelo BNA para ceder e absorver liquidez dos bancos

comerciais, o BNA pretende retrair a liquidez na economia podendo com isto esperar imediatamente um aumento do custo do

financiamento na economia como um todo.

IMPACTO DAS DECISÕES DO COMITE DE POLÍTICA MONETÁRIA NA ECONOMIA

A taxa básica de juros é a taxa de referência para as operações de financiamento bancário

ou concessão de crédito ás empresas, com esta subida, a taxa activa dos bancos comerciais

poderá observar um crescimento, dificultando e encarecendo ainda mais o crédito para as

empresas, com isto, poderá afectar também negativamente a capacidade destas em obter

capital alheio via crédito,impactando negativamente a produção, a oferta de bens e serviços

e a taxa de desemprego numa altura em que segundo o BNA, apenas 33,7% dos depósitos

totais serviram para concessão de créditos a economia.

Como demostra o gráfico acima, com a redução do crédito, espera-se uma redução na

produção e na oferta de bens e serviços a economia.

Gráfico . Evolução dos depósitos em crédito

Fonte: BNA



Para o Estado, perspectiva-se a desaceleração da actividade não-petrolífera causada pela diminuição do crédito para financiar o

investimento na economia real, o que vai implicar uma redução das receitas fiscais não-petrolíferas obtidas via imposto industrial.

Vale realçar que, de acordo com os dados apresentados no plano de financiamento do OGE para o presente ano, as receitas

esperadas do sector não petrolífero têm um peso de cerca de 20,7% sobre o total das receitas.

IMPACTO DAS DECISÕES DO COMITE DE POLÍTICA MONETÁRIA NA ECONOMIA

Tabela . Comportamento das receitas em 2021

Fonte: MINFIN

Logo esta redução poderá afectar negativamente o saldo orçamental forçando o Estado a um stress de emissão que em função da

necessidade de colmatar esta redução de receitas, estará incentivado a aumentar o endividamento via emissão de títulos que em

principio deverá proporcionar taxas mais atrativas para manter o nível actual de captação no mercado.

Fonte: GEE



Uma vez que um maior défice orçamental conduzirá a uma oferta maior de títulos de dívida pública, o que se poderá prever é uma

maior dinamização no MDP na medida em que o impacto das decisões do CPM aumentará a expectativa de retorno dos

investidores, tornando o investimento em títulos de dívida uma opção de investimento ótima em termos de risco-rentabilidade.

O ideal para a saúde do sistema financeiro é sempre que os títulos de dívida pública rendam juros não muito elevados, para que a

decisão de investimento dos agentes não tenha um grande viés para títulos públicos em detrimento de títulos privados. Ao verificar-

se uma situação contrária a dinamização do mercado de capitais e o nascimento de novos segmentos fica empatada pelo MDP.

No entanto, podemos esperar uma maior procura por títulos do tesouro no mercado primário, e também uma maior dinâmica no

mercado secundário de títulos uma vez que com as taxas de juros dos títulos do tesouro mais altas os bancos com receio de

possíveis incumprimentos ou renegociação da dívida por parte do estado optarão por vender os títulos antes da maturidade.

O mercado de capitais angolano é, neste momento, composto quase na totalidade por transações em títulos de dívida pública, quer 

nos instrumentos negociados na BODIVA quer nos activos investidos pelos fundos de investimento mobiliário.

IMPACTO DAS DECISÕES DO COMITE DE POLÍTICA NO MVM

• Mercado de Dívida Pública (MDP)



• Mercado de obrigações Corporativas

Porém, situação inversa com a emissão de obrigações, com a subida da taxa básica é expectável também que as yields dos títulos de

dívida publica aumentem, condicionando assim a dinamização do mercado de obrigações corporativas retraindo novas emissões, uma

vez que as empresas para captarem o interesse dos investidores terão de emitir os títulos corporativos a yields mais elevadas.

As yields dos títulos de tesouro são as taxas de referência para as transações no mercado de capitais, se a remuneração paga pelo

activo de menor risco (títulos do tesouro) é elevado, todos os demais títulos de dívida devem remunerar adicionando o factor risco em

função do custo de oportunidade comparativamente aos títulos do tesouro, e poderá este custo ser muito alto para empresas.

IMPACTO DAS DECISÕES DO COMITE DE POLÍTICA NO MVM

• Mercado de Acções

O mercado de acções caba por ser dos mais beneficiários desta medida uma vez que as empresas, em função da dificuldade de

obtenção de capital alheio via crédito bancário e via obrigações corporativas, poderão ver na emissão de ações uma forma eficiente de

financiar a sua actividade a longo prazo sem arcar com o encarecimento do crédito captando financiamento para os capitais próprios

da empresa.



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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