
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. 

 

 

 
 

 

 

2014 

NEWSLETTER MERCADOS FINANCEIROS 

 

 Mês: Maio 

1 

          Departamento de Estudos e Análises 

 

 

Variação dos Índices Accionistas 

 
Fonte: Bloomberg 
 
 

 
 

 
Comportamento do Mercado Cambial 

 
    Fonte: Bloomberg 

 
 
 
 
 
Comportamento do Mercado de Commodities (USD)  

 
     Fonte: Bloomberg 

 
 

Mercado Accionista  

No mês de Maio, os mercados accionistas encerram na sua maioria em terreno 

positivo. O índice S&P 500 (Nova Iorque) encerrou o mês com o desempenho 

positivo, apresentando uma variação 2,10%, favorecido pelas declarações do 

FED que referiu que a economia americana apresenta cada vez mais sinais de 

dinamismos, sendo o crescimento do consumo privado o factor motivador da 

melhoria da situação do mercado de trabalho, embora a inflação continua a ser 

um factor de preocupação na medida em que os níveis registados permanecem 

abaixo do objectivo de 2%. Ainda durante o mês de Maio o mercado americano 

sofreu pressão nas empresas tecnológicas e nas small caps. No sector 

tecnológico a Groupon e a Twwitter caíram mais de 15% e a Yahoo! 

Desvalorizou-se 8,4%. 

 No Velho Continente, o Eurostoxx50 (Zona Euro) teve uma variação positiva 

mensal 1,44%, correspondendo uma alta de 0,28 p.p em relação ao mês anterior, 

numa altura em que o BCE manteve a taxa de juro de referência na Zona Euro no 

mínimo histórico de o,25%, apesar de ter indicado que poderá agir de forma a 

tentar impulsionar a inflação nos próximos mês. 

Os mercados emergentes encerraram o mês com uma variação positiva de 

3,26%, superior a 3,20 p.p em relação ao mês de Abril, numa altura em que dois 

bancos centrais da economia emergentes Brasil e Rússia decidiram aumentar as 

suas taxas de juros de referência mais 0,25 p.p e 0,50 p.p fixando – se em 11% e 

7,5%, respectivamente. 

 

 

Mercado Cambial  

O BNA, no mês de Maio de 2014, vendeu ao sistema bancário divisas no 

montante de USD 1150 milhões, um acréscimo de 21% comparado com o mês 

de Abril e uma redução de 36%, em relação o período homólogo de 2013. A taxa 

de câmbio média de venda do par USD/AOA no mercado primário no período em 

análise foi de 97,890, apresentando uma apreciação de 0,02% em relação ao 

dólar no mês anterior. Numa altura em que decorria o Seminário sobre os 

Desafios da Desdolarização em Angola, que resultou um Estudo sobre a 

Desdolarização da Economia Angola, elaborado pelo BNA. 

No período em análise, a taxa de câmbio do Kwanza face ao Dólar, no mercado 

secundário, manteve o desempenho do mês anterior apresentando uma variação 

positiva de 0,09%. Ainda no mês de Abril a Bloomberg publicou as reservas 

líquidas de Angola referentes ao mês de Março, que cresceu 2,8% em relação ao 

mês de Fevereiro, fixando-se em USD 30,82 mil milhões. 

No mercado internacional, o par EUR/USD encerrou o mês a negociar a 1,363, 

registando uma depreciação mensal do Euro em 1,67%. 

 

Mercado das Commodities 

O mercado de commodities encerrou o mês de Maio em diferentes posições. No 

mercado de metais e de agricultura o ouro e o trigo tiveram um desempenho 

negativo apresentando uma variação mensal negativa de 3,39% para o ouro e 

3,06% para o trigo, fixando-se no último dia do mês a 1.249,68 USD/Onça e 

627,25 USD/bushel. Esta queda de preço é explicada pelo excesso de oferta do 

trigo no mercado interno e pelo atraso do cultivo da safra de primavera, por outro 

lado temos a queda das cotações do ouro que se deve a recuperação da 

economia global, onde os outros activos – acções ou até mesmo o imobiliário 

proporcionam retornos mais elevados. 

Um sentimento positivo verificou-se na bolsa de futuros ICE, onde do petróleo 

bruto Brent para entrega em Junho teve um desempenho positivo, com uma 

variação de 1,70% em relação ao mês de Abril. O Brent para entrega em Junho 

foi negociado no último dia de Maio a 109,41 USD/barril. 

.   
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Comportamento das Taxas Interbancárias de Referências 
   

 
Fonte: Bloomberg e Execução do Mercado do BNA 

 
Comportamento da Luibor  

     
  Fonte: BNA 
 

Comportamento da Inflação 

 
Fonte: INE, Bloomberg 
 

Comportamento do Mercado da Dívida Pública 

 
 

Mercado Monetário Interbancário 

O Comité de Política Monetária do Banco Nacional de Angola (CPM/BNA) na 
sua reunião de Maio, com o propósito de continuar a influenciar a redução dos 
custos de intermediação financeira, em particular das taxas de juro do crédito à 
economia, decidiu aumentar a Taxa de Juro da Facilidade Permanente de 
Absorção de Liquidez de 1,50% para 1,75% ao ano mantendo as restantes 
taxas inalteradas. 

No mercado interbancário, as taxas Luibor no mês Maio com a maturidade de 

1dia, 30 dias, 90 dias, 180 dias e 270 dia diminuíram em -0,07p.p e 0,12 p.p, 

fixando-se na última semana do mês em 2,96%; 6,78%; 7,33%; 7,93%; e 

8,70% respectivamente. Ao passo que para a maturidade de 360 dias, 

aumentaram na ordem de 0,07 p.p situando – se na última semana do mês em 

9,60%. 

No mercado internacional, as taxas Euribor 6M (Zona Euro) e Libor 6M 

(Londres) terminaram o mês de Maio em sentido oposto. A Euribor 6M, o 

indexante do Euro sistema, encerrou o mês com um comportamento positivo e 

uma subida de 0,034 p.p, situando-se em 0,40%, o que encarece os créditos 

concedidos à economia. Enquanto isso, a Libor 6M encerrou o mês com o 

desempenho negativo, com uma queda de 0,002 p.p, quando comparado com 

o mês anterior, situando-se no último dia de Março em 0,32%, o que favorece 

os créditos que lhe estão indexados 

 

Índice de Preços do Consumidor (IPC)  
No mês de Abril, o IPC de Luanda foi de 7,22%, apresentando uma baixa de 

1,78 p.p em comparação ao período homólogo. Ainda assim, no mês em 

análise, o Instituto Nacional de Estatística (INE) publicou as variações do IPC 

das províncias de Benguela (0,24%), Cabinda (0,12), Cunene (0,12%), Huíla 

(0,26%), Huambo (0,25%) e Namibe (0,23%) durante o período de Março a 

Abril. A classe “Alimentação e Bebidas não Alcoólicas” foi a que mais contribuiu 

para o aumento do nível geral de preços nas referidas províncias. 

Relativamente a Zona Euro, no mês de Abril à inflação dos últimos 12 meses, 

observou uma aceleração no IPC em 0,2 p.p, situando-se em 0,7%, por sua 

vez o Banco Central Europeu manteve a taxa de juro de referência no mínimo 

histórico de 0,25%, apesar de ter indicado que poderá agir de forma a tentar 

impulsionar a inflação no próximo mês.  

Nos EUA a inflação dos últimos 12 meses teve uma variação positiva de 0,5 

p.p, passando de 1,5% em Abril para 2,0% em Maio.  

 

  

Mercado de Dívida Pública 
Segundo as Notas de Imprensa do BNA, “ Mercados Monetários”, publicadas 

da primeira à quarta semana de Maio, esta instituição colocou no mercado 

primários títulos públicos no montante de AOA 52,0 mil milhões, 

correspondentes a uma variação negativa de 26% em comparação ao mês 

anterior. Os títulos colocados configuravam-se em Bilhetes de Tesouro (56%) e 

Obrigações de Tesouro (44%). Os BT´s emitidos foram para as maturidades de 

91, 182 e 364 dias, à taxa de juro média apurada apresentaram variações 

negativas de 0,01p.p e 0,12 p.p para as duas primeiras maturidades e variação 

nula para a maturidade de 1 ano. No que toca a colocação a médio e longo 

prazo, para as Obrigações de Tesouro Não Reajustável as taxas de juros 

exibiram uma variação positiva de 0,08 pontos percentuais nas maturidades de 

2 e 5 anos. Ao passo que, as Obrigações de Tesouro Indexante à Taxa de 

Câmbio não sofreram nenhuma variação. 

. 
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Destaques Internacionais 
 

 30/05/14 – FMI alerta que crise argentina pode ter efeitos sistémicos (OJE) 
 29/05/14 – Rússia, Bielorrússia e Cazaquistão acordam União Económica Euroasiática (JornaldeNegocios) 
 28/05/14 – Facebook consulta Comissão Europeia para aprovar compra do WhatsApp (JornaldeNegocios) 
 13/05/14 – Banco central alemão dá "luz verde" a que o BCE avance com estímulos em Junho (JornaldeNegocios)   
 12/05/14 – Tensão na região leste da Ucrânia pressiona subida do petróleo (jornaldeNegocios) 

 

   
Destaques Locais 
  

 26/05/14 – Constituição de empresas em Angola com custos mais reduzidos (JornaldeAngola) 
 22/05/14 – Aprovado diploma sobre Empresas Privadas de Segurança (MinFin) 
 29/05/14 – Garantia de Angola ao BESA tem prazo de 18 meses (DiariodeAngola) 
 16/05/14 – Aprovado relatório de balanço de Execução do OGE  (MinFin) 
 05/05/14 – Estados Unidos concedem 600 milhões de dólares a Angola (MinFin) 

 
 
Agenda Económica   
 

EUA Previsto Anterior Data 

Índice de Preço no Consumidor A/A 

PIB Anualizado T/T 1Q 

Seguro de desemprego 

Nível de conforto do consumidor 

2,0% 

-1,8% 

2600 Mil 

-- 

2,0% 

-1,0% 

2615 Mil 

35,5 

17 Junho 

25 Junho 

         19 Junho 

19 Junho 

Europa Previsto Anterior Data 
Índice de Preço no consumidor (anual - Zona Euro) 

Taxa de desemprego (Zona Euro)  

Índice de Preço no Consumidor (Alemanha)  

Confiança no Consumidor (Zona Euro) 

-- 

11,8% 

0.9% 

-6,5 

0,7% 

        11,7% 

0,9% 

-7,1 

30 Junho 

03 Junho 

06 Junho 

21 Maio 

 

Outras Geografias Previsto Anterior Data 

Índice de Preço no Consumidor A/A (África do Sul)  

Taxa de inadimplência de empréstimos (Brasil)  

Taxa de desemprego (Rússia)  

Índice de Preço no Consumidor A/A (India) 

6,5% 

-- 

5,2% 

8,40% 

6,1% 

6,7% 

5,3% 

8,59% 

 

   18 Junho 

         25 Junho 

20 Junho 

        12 Junho 

 

               Fonte: Bloomberg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://economico.sapo.pt/noticias/fmi-alerta-que-crise-argentina-pode-ter-efeitos-sistemicos_195780.html
http://economico.sapo.pt/noticias/russia-bielorrussia-e-cazaquistao-acordam-uniao-economica-euroasiatica_194499.html
http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/tecnologias/redes_sociais/detalhe/facebook_consulta_comissao_europeia_para_aprovar_compra_do_whatsapp.html
http://www.jornaldenegocios.pt/economia/detalhe/banco_central_alemao_disposto_a_avancar_com_estimulos_em_junho.html
http://www.jornaldenegocios.pt/mercados/detalhe/tensao_na_regiao_leste_da_ucrania_pressiona_subida_do_petroleov.html
http://jornaldeangola.sapo.ao/economia/reduzidos_os_custos_de_constituicao
http://www.portalangop.co.ao/angola/pt_pt/noticias/politica/2014/4/21/Aprovado-diploma-sobre-Empresas-Privadas-Seguranca,d4d52f94-36a4-485d-8160-3b2e88e65a2e.html
http://www.diarioangolano.com/index.php/economia/172-conjuntura/10317-garantia-de-angola-ao-besa-tem-prazo-de-18-meses
http://www.minfin.gv.ao/press/news_691.htm
http://www.minfin.gv.ao/press/news_657.htm
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Sabia que… 

Risco Sistémico é o risco do colapso do sistema financeiro, ou do colapso de pelo menos uma parte importante do sistema 

financeiro, e não apenas de uma ou duas instituições financeiras, com implicações negativas significativas para a economia do 

país. A globalização aumentou a importância do risco sistémico porque veio alargar o conjunto de factores que podem dar origem 

ao risco sistémico; este risco passou a poder resultar não só de problemas internos ao país mas também de acontecimentos 

vindos do exterior, como assistimos nos últimos anos com a crise do subprime ou a crise da divida soberana. 

 

O Comitê de Basileia define risco sistêmico como sendo aquele em que a inadimplência de uma instituição para honrar seus 

compromissos contratuais pode gerar uma reação em cadeia, atingindo grande parte do sistema financeiro. Esta definição 

pressupõe elevada exposição direta entre as instituições, de modo que a falência de qualquer uma desencadeie um "efeito 

cascata" sobre o sistema. 

 

O Risco Sistémico não deve ser confundido com Risco Sistemático, que é o risco inerente a todo o mercado. Isto é, o risco 

relacionado com mercado em todo o seu conjunto, como por exemplo os aspectos políticos, sociais ou económicos do mundo, do 

país ou apenas para o sector, ou ainda outros que alteram o comportamento da maioria dos investidores 

 

Principais fases do risco sistémico: 

 Fase de acumulação. O risco sistémico acumula-se ao longo do tempo, e isso pode reflectir vários motivos 

subjacentes (crescimento de exposições ao risco e fontes de financiamento).  

 Materialização do choque. Nesse ponto, a crise está prestes a começar, como por exemplo, choques fiscais e 

cambiais, falência de uma instituição financeira sistemicamente importante, entre outros.  

 Ampliação e propagação é a fase em que o risco afecta as instituições financeiras, mercados e outros sectores e 

propaga-se para os sistemas financeiros de outros países. 

Indicadores do Risco Sistémico: 

O risco sistémico está grupado em macro e micro indicadores. 

 Os indicadores de nível macro fornecem-nos sinais sobre os riscos emergentes decorrentes de um ambiente mais 

amplo, tais como o ambiente macroeconómico, ambiente político, ambiente regulatório e tendências tecnológicas e 

sociológicas. Este indicador pode fornecer indicações do desenvolvimento de riscos no sistema financeiro, tais como o 

stress financeiro, desequilíbrios no mercado, sustentabilidade da dívida pública e o preço/spread dos activos;  

 

 Os indicadores de nível micro podem ser discriminados em indicadores amplos do mercado de valores mobiliários e 

indicadores temáticos. Os primeiros fornecem indicadores gerais sobre a saúde do mercado de capitais em termos de 

actividades, empresas, produtos e infra-estruturas que podem dar sinais da evolução do risco sistémico. Os 

indicadores temáticos podem ser aplicados em actividades e participantes específicos no mercado de valores 

mobiliários. 

 

A análise micro e macro permite que os reguladores moldem os seus próprios enquadramentos específicos para a identificação e 

monitorização do risco sistémico nos seus mercados individuais. Ao mesmo tempo, esta abordagem dos dois lados e uma lista 

coerente e prática de indicadores garantem que um trabalho padronizado e abrangente para a identificação do risco sistémico é 

levado a cabo através das jurisdições. 
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GLOSSÁRIO/ABREVIATURAS 

O/N Overnight 

M Mês  

MN Moeda Nacional 

ME Moeda Estrangeira 

p.p. Pontos Percentuais 

 

Commodity (ies) 

Usada como referência aos produtos de base em estado bruto (matérias-primas) ou com pequeno grau de 

industrialização, de qualidade quase uniforme, produzidos em grandes quantidades e por diferentes produtores 

(mercadoria). 

Petróleo Brent Brent é uma classificação de petróleo cru que se subdivide em Brent Crude, Brent doce leve, Oseberg e Forties. O 

Brent Crude é originário do Mar do Norte e comercializado na Bolsa de Londres 

Petróleo WTI WTI (West Texas) é um óleo que contém as características médias do petróleo produzido no oeste do Texas 

(EUA). O preço do petróleo WTI é utilizado como uma referência principalmente para o mercado dos EUA (New 

York).  

EURIBOR Euro Interbank Offered Rate é a designação da taxa de juro baseada nas taxas às quais os bancos europeus 
emprestam fundos não garantidos entre si, no mercado interbancário 

LIBOR London Interbank Offered Rate é a designação da taxa de juro baseada nas taxas às quais os bancos Londrinos 
emprestam fundos não garantidos entre si, no mercado interbancário 

LUIBOR Luanda Interbank Offered Rate é a designação da taxa de juro baseada nas taxas às quais os bancos emprestam 
fundos não garantidos entre si, no mercado interbancário 

FMI  Fundo Monetário Internacional ou Organização Monetária Internacional 

TBC Títulos do Banco Central 

OT Obrigações do Tesouro 

BT Bilhete do Tesouro 

Disponibilidades à Ordem sobre 

não residentes - ME 

 

São disponibilidades de pessoas singulares com residência habitual no estrangeiro; pessoas colectivas com sede 

no estrangeiro; pessoas singulares que emigrarem; pessoas singulares que se ausentarem do país por período 

superior a um ano; filiais, sucursais, agências ou quaisquer formas de representação em território estrangeiro de 

pessoas colectivas com sede no país; diplomatas, representantes consulares ou equiparados, agindo em território 

nacional, bem como os membros das respectivas famílias. 

Valorização (Desvalorização) Usado no contexto de câmbios fixos para designar o aumento (diminuição) do valor de uma determinada moeda 

face a uma outra, resultante de uma intervenção directa e administrativa das autoridades monetárias de uma 

economia.  

Apreciação (Depreciação) Usado no contexto de câmbios flexíveis para designar o aumento (diminuição) do valor de uma determinada 

moeda face a uma outra, resultante das forças de mercado (procura e oferta). 

Bushel  Um bushel é originalmente uma medida de volume em seco, usada primariamente para medir o volume de 

commodities secas. Os bushels usados na transacção de grão (milho, trigo, soja, arroz, etc.) são todas unidades 

de massa. A conversão é feita atribuindo um peso standard a cada commodity. 

FED Banco Central dos Estados Unidos da América. 

OTMN -NR Obrigações de Tesouro em Moeda Nacional Não Reajustáveis  

OTMN-TXC Obrigações de Tesouro em Moeda Nacional Indexadas à Variação Cambial. 

 
 

CALENDÁRIO DE EVENTOS 

País Evento Instituição Data 

Geneva Riscos nas Negociação Agrícolas: Cimeira -2014 dos Mercados 

Emergentes  

        IRN International   18-19 Jun/14 

Brasil 39th Annual Conference of the International Organization of Securities 

Commissions (IOSCO) 

IOSCO 28 Set á 02 

Out/14 

Hong- Kong Seminário Treino de APRC Mobile SFC- Hong Kong 10-12 Dez/14 

http://pt.investing.com/education/irn-international

