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Comportamento do Mercado Cambial 

 
   Fonte: Reuters 

 
 
 
 
 
 
Comportamento das Taxas Interbancárias de Referências 

   
Fonte: Bloomberg e Execução do Mercado do BNA 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Comportamento do Mercado da Dívida Pública 

Tax a de Juro

Média Ponderada

3,64% 91 Dias

4,37% 182 Dias

5,24% 364 Dias

7,00% 2 Anos

7,25% 3 Anos

7,50% 4 Anos

6,99% 2 Anos

4,8 8,25% 5 Anos

OTMN-TXC 6,5

OTMN-NR

Emissão de Dívida Pública em Mil Milhões de AOA – Junho/14

Títulos Montantes Maturidade

BT´s 14,45

 
           Fonte: BNA 

 

Mercado Cambial  

No mês de Junho de 2014, o BNA vendeu ao sistema bancário divisas no 

montante de USD 2.350 milhões, um acréscimo de 41,6% comparado com o mês 

de Maio e um aumento de 42,2%, em relação ao período homólogo de 2013. A 

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

período, em análise, foi de 97,881, apresentando uma desvalorização de 0,01% 

em relação ao dólar no mês anterior, numa altura em que um dos grandes 

desafios do banco central (BNA) é reduzir o peso do Dólar Americano na 

economia. No que toca ao mercado secundário, a taxa de câmbio do Kwanza face 

ao Dólar manteve-se estável, apresentando uma variação positiva de 0,05%. 

Ainda no mês de Junho concluiu-se que as Reservas Internacionais Líquidas (RIL) 

de Angola referentes ao mês de Abril decresceram 1% face ao mês de Março, 

fixando-se em USD 30,38 mil milhões.  

No mercado internacional, o par EUR/USD encerrou o mês a negociar a 1,392, 

registando-se uma apreciação mensal do Euro em 0,38%. 

 

Mercado Monetário Interbancário 

O Comité de Política Monetária do Banco Nacional de Angola (CPM/BNA), na sua 

reunião de Junho, decidiu manter as seguintes taxas: taxa Básica de Juro - Taxa 

BNA – em 9,25% ao ano; a taxa de Juro da Facilidade Permanente de Cedência 

de Liquidez em 10% ao ano e a taxa de Juro da Facilidade Permanente de 

Absorção de Liquidez em 1,75% ao ano. 

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

1dia, 30 dias, 90 dias, 180 dias e 270 dia comportaram-se em sentidos opostos. 

As taxas com maturidade de 90 dias e 360 dias variaram negativamente em 0,02 

pp, ao passo que, as maturidades de 180 dias e 270 dias apresentaram altas de 

0,06 pp e 0,01 pp. As restantes maturidades mantiveram inalteradas.   

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

terminaram o mês de Junho em sentido oposto. A taxa Euribor 6M, a que está 

associado aos empréstimos à habitação e às empresas da Zona Euro desceu de 

forma significativa em Junho. A queda foi superior a 0,09 pp fixando-se em 

0,303%. A diminuição pode ser explicada pelo corte da taxa de referência do BCE 

para um novo mínimo histórico, que visam aumentar a concessão de crédito à 

economia e travar a queda da inflação. Enquanto isso, a Libor 6M indexado ao 

USD encerrou o mês com uma alta de 0,005 p.p, quando comparada com o mês 

anterior, situando-se no último dia de Junho em 0,327%, contraindo assim, os 

créditos que lhe estão indexados. 

 

Mercado de Dívida Pública 

Segundo as Notas de Imprensa do BNA, “ Mercados Monetários”, publicadas da 

primeira à quarta semana de Junho, o Banco Central colocou no mercado primário 

título público no montante de AOA 25,7 mil milhões, correspondentes a uma 

variação negativa de 50% em comparação ao mês anterior. Os títulos colocados 

consistiam em Bilhetes de Tesouro (56%) e Obrigações de Tesouro (44%). Os 

BT´s emitidos foram para as maturidades de 91, 182 e 364 dias. As taxas de juros 

médias apuradas apresentaram variações positivas de 0,32 p.p e 0,35 p.p para as 

maturidades de 183 dias e 364 dias e variação negativa de 0,06 pp para a 

maturidade de 91 dias. No que toca à colocação a médio e longo prazo, as 

Obrigações de Tesouro indexado à Taxa de Câmbio foram colocadas no mercado 

a maturidade de 2,3 e 4 anos com taxas de juros de 7,00%, 7,25% e 7,50%, 

respectivamente, ao passo que as Obrigações de Tesouro Não Reajustáveis 

foram colocadas apenas na maturidade de 2 e 5 anos. Somente a taxa da 

maturidade de 2 anos variou em 0,19pp, enquanto que, a de 5 anos se manteve 

inalterada. 

 

 

 

 

 

 



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: Junho 

 

 Departamento de Estudos e Análises 

 

2 

 

 

Variação dos Índices Accionistas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Comportamento do Mercado de Commodities (USD)  

 
     Fonte: Bloomberg 

 
Agenda Económica   
 
EUA Previsto Anterior Data 

Índice de Preço no Produtor A/A 

Índice de Conforto no Consumidor 

Produção Industrial (Mensal) 

1,0% 

37,1 

0,4% 

2,0% 

36,4 

0,6% 

16 Julho 

         29 Julho 

16 Julho 

Europa Previsto Anterior Data 
Índice de Preço ao consumidor (anual - Zona Euro) 

Taxa de desemprego (Inglaterra)  

Índice de Clima de Negócios (Alemanha)  

Confiança ao Consumidor (Zona Euro) 

0,5% 

-- 

-- 

-- 

0,5% 

        6,6% 

109,7 

-7,4 

17 Julho 

16 Julho 

25 Julho 

         23 Julho 

 

Outras Geografias Previsto Anterior Data 
Índice de Preço no Consumidor A/A (África do Sul)  

Taxa de Desemprego (Brasil)  

Taxa de desemprego (México)  

 

5,0% 

5,0% 

-- 

 

4,9% 

4,9% 

4,92% 

 

   26 Julho 

         26 Julho 

20 Julho 

 

 Fonte: Bloomberg 

Mercado Accionista  

O mês de Junho foi positivo para as bolsas mundiais. O mercado accionista 

americano teve um desempenho mensal positivo de 1,83% no índice S&P 500 

(Nova Iorque), numa altura em que Janet Yellen, Presidente da Fed (Reserva 

Federal Americana, o banco central dos EUA) anuncia uma medida de aumento 

das taxas de juros diretoras para o próximo ano. Entretanto, a Fed considerou as 

previsões exageradas: reduziu as projecções para o crescimento do PIB anual do 

intervalo 2,8% - 3,0% para 2,1% - 2,3%, reconhecendo que nos últimos meses se 

assistiu a uma melhoria da economia, assente na recuperação laboral e no 

aumento do consumo das famílias, embora as condições climatéricas adversas 

tenham tido um impacto negativo no PIB Americano. 

 No Velho Continente, o Eurostoxx50 (Zona Euro) teve um desempenho positivo, 

apresentando uma variação positiva mensal de 0,18%, numa altura em que o BCE 

reduziu a taxa de juro de referência na Zona Euro de 0,25% para 0,15% (para 

novo mínimo histórico), o que virá influenciar as taxas aplicadas pelos bancos 

entre outras transacções interbancárias, empréstimos a empresas e empréstimos 

para consumo. Os mercados emergentes são os que tiveram melhor desempenho 

em Junho, encerrando o mês com uma variação positiva de 2,25%, com a 

expansão na produção da China, sendo esta a segunda maior economia do 

mundo e a que mais contribui para o índice MSCI Emergentes. 

 

 

Mercado das Commodities 

O mercado de commodities encerrou o mês de Junho em diferentes posições. Nos 

mercados de energia e metais, o desempenho foi positivo. A bolsa de futuros ICE, 

onde é negociado o petróleo Brent, o de referência para Angola, encerrou o mês 

com uma variação de 2,66%, a mais alta desde o início do ano, fixando-se no 

último dia nos 112,36 USD/barril, influenciada pela violência no Iraque com o 

conflito entre o Governo de Bagdad e as milícias islâmicas que controlam uma 

parte significativa do norte do país, onde se encontram as principais reservas de 

petróleo e um importante poço que liga a Ásia central e o Mediterrânio. O Iraque 

representa cerca de 10% do crude produzido pela OPEP. A seguir temos o 

mercado de metais, que teve performance positiva, apresentando uma alta mensal 

de 6,64%, tendo o ouro negociado no último dia de Junho a 1.315,80 USD/Onça. 

No mercado de Agricultura, o trigo teve um desempenho negativo com um declínio 

mensal de 8,84%, fixando-se no último dia do mês em 576,75 USD/bushel, 

pressionada pela melhoria das condições meteorológicas nos Estados Unidos e 

Canadá. 

 

 

 

 

 

Fonte: Bloomberg 
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CALENDÁRIO DE EVENTOS 

País Evento Instituição Data 

Madrid 2014 IOSCO Seminar Training Program IOSCO 28-31 Out/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 

Sabia que… 

Um Fundo de Investimento é um património que pertence a várias pessoas que se juntam para a realização de um investimento 

financeiro em determinados activos e gerindo por profissionais (sociedades gestoras). A sociedade gestora deste fundo é organizada 

sob a forma de pessoa jurídica, visando um determinado objectivo ou retorno esperado, dividindo as receitas geradas e as despesas 

necessárias para o empreendimento. Às pessoas que investem em fundos dá-se o nome de “participantes ou quotistas”. 

 

A administração e a gestão do fundo de investimento são realizadas por especialistas contratados. Os administradores tratam dos 

aspectos jurídicos e legais do fundo e os gestores da estratégia de montagem da carteira de activos do fundo de investimento, 

visando o maior lucro possível com o menor nível de risco. 

 

Dependendo do património de um fundo, que pode ser mobiliário ou imobiliário, as carteiras (o conjunto de valores que constituem o 

património de um fundo) geralmente podem ser mais diversificadas ou menos diversificadas, podendo conter activos de diversos 

tipos, tais como acções, títulos de rendimento fixo (Obrigações de Tesouro), títulos cambiais, instrumentos derivativos ou commodities 

negociadas em bolsas de mercadorias e futuros, títulos. Nesses casos, devem ser designados de “fundos de investimento mobiliário”. 

O património pode também ser constituído essencialmente por imóveis; nesse caso, o fundo deve ser designado “fundo de 

investimento imobiliário”. 

 

O dinheiro aplicado nos fundos é convertido em unidade de participação ou quota de participação, que são distribuídas entre os 

participantes ou quotistas, que passam a ser proprietários de partes da carteira, proporcionais ao capital investido. O valor da unidade 

de participação (UP) é actualizado diariamente e o cálculo do saldo dos participantes é feito multiplicando o número de unidade de 

participações (UP´s) adquiridas pelo valor da UP no dia. 

 

A constituição de um fundo de investimento depende da autorização prévia da CMC, que aprova os documentos constitutivos, a 

entidade depositária e a entidade gestora do mesmo, bem como a sua supervisão e regulação. 
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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. 

 
 
 
 


