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No mês de Janeiro, a moeda nacional apreciou-se

face ao dólar norte-americano em cerca de 4,81%,

e a taxa de câmbio média das operações do

mercado secundário fixou-se, no final do período,

em USD/AOA 530,59.

MERCADO CAMBIAL

Janeiro de 2022

Figura 1: Evolução do Mercado Cambial 

Fonte: BNA, Bloomberg

GABINETE DE ESTUDOS E ESTRATÉGIA 1

Fonte: BNA

Figura 2: Montante de Divisas Vendidas

Esta apreciação foi marcada principalmente após

o federal reserve predispor-se em aumentar as

taxas de juros na próxima reunião que terá lugar

em Março, assumindo que as condições são

adequadas para o fazê-lo.

Adicionalmente, conforme ilustrado na figura 2,

até ao momento não há registos relativos ao

volume de colocações de divisas em Janeiro/22,

sendo que no período homólogo de Janeiro até

Dezembro foi colocado pelo BNA um montante

de divisas que totaliza USD 620,42 milhões.

No mercado internacional, o dólar norte-

americano apresentou uma ligeira apreciação face

ao euro, em cerca de 1,20%, encerrando o mês

em EUR/USD 1,1240.
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MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO  

Nos mercados monetários interbancários

internacionais, a LIBOR, com maturidade de

6M, fixou-se em 0,54%, no final de Janeiro,

registando uma variação mensal positiva de

0,205 p.p. Por sua vez, a EURIBOR, com

maturidade de 6M, fixou-se em -0,51%,

registando um pequeno aumento de 0,032

p.p. face ao mês anterior.

No mercado nacional, a LUIBOR, com

maturidade de 6M, fixou-se em 21,59% no

final de Janeiro, o que representa uma

redução de 0,005 p.p face ao mês anterior.

Figura 3: Evolução do MMI Internacional 

Figura 4: Evolução do MMI Nacional 

Fonte: BNA

Fonte: BNA
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Adicionalmente, as taxas para as maturidades de 24h, 1 mês, 3 meses, 9 meses e 12 meses registaram

variações negativas sendo que encerraram o mês de Janeiro em 18,68%, 19,30%, 20,76%, 23,27% e

23,98%, respectivamente.



MERCADO DE DÍVIDA PÚBLICA

Durante o mês de Janeiro, as yields das Eurobonds

angolanas registaram comportamentos distintos. 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 IV com maturidade

de 10 anos (emitida em 2019) apresentaram uma

redução de 0,72 p.p, 0,07 p.p, e 0,11 p.p ,

respectivamente. Sendo que estas foram negociadas

a 6,43%, 7,92% e 7,99% respectivamente. As

Palancas III com maturidade de 30 anos (emitida em

2018) e a IV com maturidade de 30 anos (emitida

em 2019) ambas registaram um aumento de 0,05

p.p respectivamente. Estas foram negociadas a

9,57%, e 9,52%, respetivamente no final do período.

Figura 5: Evolução das Yield das Eurobonds

Figura 6.1: Yields das Eurobonds Africanas 

Fonte: Bloomberg

Fonte: Bloomberg

Figura 6.2: Evolução das Yields das Eurobonds

Fonte: Bloomberg
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*Esta Obrigação foi emitida em Novembro de 2018 e matura a Janeiro de 2049.

Durante o período em análise as yields das

Eurobonds das economias africanas com

maturidade de 30 anos apresentaram aumentos.

Esse comportamento é justificado pelo actual

contexto da economia africana, sendo que os

investidores apresentam uma maior percepção de

insegurança em investir em títulos de longo prazo.

A yield das obrigações Sul-africanas fixou-se em

6,34%, no final de Janeiro, representando uma

variação acumulada positiva de 0,39 p.p. face ao

final do mês anterior. Por seu lado a yield das

obrigações nigerianas fixou-se em 9,21%, no final

de Janeiro, representando uma variação acumulada

positiva de 0,19 p.p. face ao mês anterior.

O comportamento apresentado pelas yields com

maturidade de 10 anos pode ser justificado pelo

aumento do preço do Brent, indicador de referência

para demonstrar solvabilidade do país. Entretanto

para as yields com maturidade de 30 anos o

comportamento pode ser justificado pela percepção

de insegurança no futuro por parte dos investidores.
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MERCADO ACCIONISTA
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Fonte: Bloomberg

Figura 7.1: Evolução do Mercado Accionista

Relativamente ao Egipto e Quénia, as yields fixaram-se, em finais de Janeiro, em 8,97% e 8,59%,

respectivamente, representando uma variação acumulada positiva de 0,46 p.p. e 0,54 p.p.

respectivamente face ao final do mês anterior.

No mês de Janeiro, os principais índices

accionistas analisados registaram desempenhos

negativos. O índice norte-americano, S&P 500,

registou uma variação mensal negativa de 5,26%

fixando-se em 4515,55 pontos.

O índice europeu, Eurostoxx 50, também

registou uma variação mensal negativa

de 2,88%, fixando-se em 4174,6 pontos e o

índice chinês, Shanghai Composite, encerrou o

mês em 3361,4399 pontos, representando

igualmente uma variação mensal negativa de

7,65%.

No final de Janeiro, os mercados accionistas

globais sofreram uma baixa, impulsionados

pelas expectativas de taxas mais altas por parte

do Federal Reserve (Fed) dos Estados Unidos.

O foco do Fed com o aumento das taxas de

juros é controlar ou seja reduzir a inflação.

Entretanto, o possível aumento das taxas de

juros Fed, trazem consigo efeitos colaterais,

impactando negativamente o índice das acções a

nível mundial. Isto porque o aperto da política

monetária nos EUA reduz os ensejos das acções

cotadas em bolsas serem adquiridas havendo

menos capital disponível. Ou seja com o

aumento das taxa de juros, os títulos públicos

americanos tornam-se mais atrativos para os

investidores (com uma taxa de retorno elevada e

segura) e consequentemente, os investidores

preferem imigrar/investir em rendas fixas (títulos

públicos) do que investir em rendas variáveis

(acções cotadas na bolsa) tornando assim o

mercado menos líquido.

Relativamente aos principais mercados africanos,

vale realçar que o índice Sul Africano, Top 40,

registou uma variação mensal positiva de 1,15%,

fixando-se 67820,89 pontos e o índice nigeriano,

NSE 30, encerrou o mês em 1774,74 pontos,

representando uma variação mensal positiva de

3,04%. Por seu lado, o índice queniano registou

uma variação mensal negativa de 0,70%, fixando-se

em 1889,33 pontos.

Outrossim, muitas empresas cotadas em bolsa são

alavancadas, ou seja, têm as suas dívidas indexadas

a taxa do Fed. Sendo que, a partir do momento que

os juros da economia aumentam, as suas dívidas

também aumentam e isso consequentemente reduz

a sua rendibilidade projectada na bolsa.
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O desempenho do índice Top 40, foi

influenciado pela divulgação de dados

económicos positivos no sector industrial que

situou-se em 70,2 pontos, o que corresponde a

uma aceleração face o mês anterior.

Fonte: Bloomberg

Figura 7.2: Evolução do Mercado Accionista

Por seu lado, o desempenho mensal positivo do

NSE 30 foi impulsionado pela baixa taxa de

inflação registada no final de Janeiro.
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MERCADO DE COMMODITIES

Figura 8: Evolução do Mercado de Commodities

Fonte: Bloomberg

No mês de Janeiro, as commodities analisadas

registaram desempenhos díspares,

comparativamente ao mês anterior. O Trigo

registou uma depreciação mensal de 1,23%,

fixando-se em 761,25 USD/Bushel.

O Brent, principal referência das exportações angolanas, fixou-se em 91,21 USD/barril no final do mês de

Janeiro pela primeira vez desde 2014, registando um crescimento de 17,27% face ao mês de Dezembro.

Este comportamento deveu-se a temores de que os fluxos de energia da Rússia seriam interrompidos pelo

conflito eminente entre a Rússia e a Ucrânia. Sendo que, a Rússia é um dos maiores produtores de petróleo

bruto a nível mundial e uma possível interrupção no fornecimento do mesmo indica uma redução da

oferta.

A depreciação do Trigo foi influenciada pelos

baixos estoques no Canadá e nos EUA, após

péssimas condições climáticas (tempos secos) na

região do Kansas- Estados Unidos e na região da

Pradaria-Canada, afectando assim a produção

desta commodity num dos maiores produtores e

exportadores de trigo a nível mundial..
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O Ouro registou, por sua vez, uma variação negativa de 1,75% face ao mês anterior, fixando-se no final do

mês de Janeiro a 1797,17 USD/onça. Este comportamento foi influenciado pela apreciação do dólar, moeda

de referência para a precificação desta commodity nas bolsas internacionais.
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MERCADOS BODIVA

No mercado secundário de dívida pública,

sob gestão da BODIVA, registou-se um

aumento na ordem dos 58,81% no volume

de transacções, comparativamente ao mês

anterior, totalizando no final de Janeiro,

122,13 mil milhões de kwanzas.

Figura 9: Evolução do Mercado BODIVA

Fonte: BODIVA

O comportamento apresentado pelo volume

de transacções na BODIVA foi influenciado

por aumentos nos níveis de negociação de

Obrigações de Tesouro Variáveis(OT-BT) e

Obrigações Não Reajustáveis(OT-NR) em

120,33% e 93,06%, respectivamente face ao

mês anterior.

Figura 10: Transacções por Segmentos

Fonte: BODIVA

Adicionalmente, no que toca à distribuição do volume de transacções por segmentos, 99,84% das

transacções no mês de Janeiro ocorreram no mercado multilateral e as remanescentes 0,16% no mercado

bilateral.
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Em termos de transacções, em Janeiro as

OT-NR foram o valor mobiliário com maior

peso nas negociações, com um montante de

114,79 mil milhões de Kwanzas (93,99%),

seguido das OT-TX com o valor de 4,61

mil milhões de Kwanzas (3,77%) e das OT-BT

com o valor de 2,73 mil milhões de

kwanzas (2,23%).

Fonte: BODIVA
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Figura 11: Transacções por Tipologia de Activo

INDÚSTRIA DOS ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLECTIVO

No mês de Dezembro, o VLG da indústria

situou-se em KZ 490,32 mil milhões, o que

corresponde a uma variação negativa de

3,87% face ao mês anterior e uma variação

positiva de 32,49% face ao período

homólogo.

No período em análise, verificou-se que os

Fundos de Investimento Imobiliários foram a

tipologia com maior peso, com um valor de

309,51 mil milhões de Kwanzas (63,12%),

seguido dos Fundos de Investimento

Mobiliários, com o valor de 112,05 mil

milhões de Kwanzas (22,85%) e das

Sociedades de Investimento Imobiliários,

com um montante de 68,77 mil milhões

de Kwanzas (14,02%).

Figura 12: Evolução do VLG da Indústria dos OIC*

Fonte: CMC
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MERCADO DE INSTRUMENTOS DERIVADOS
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Em Janeiro de 2022, o montante negociado

de instrumentos derivados situou-se em

311,36 mil milhões de Kwanzas, o que

representa uma redução de 40,95% face ao

mês anterior e um crescimento de 106,54%

face ao período homólogo.

O comportamento apresentado pelo volume

negociado de instrumentos derivados foi

influenciado pela redução nos níveis de

negociação das Swaps em 40,86%, face ao

mês anterior.

Figura 13: Evolução do Montante Negociado

Fonte: CMC

Figura 14: Instrumentos Derivados mais Negociados

Fonte: CMC

Relativamente à tipologia de instrumentos transacionados, os Swaps representam o maior peso em

termos de volume negociado, com um montante de 310,38 mil milhões de Kwanzas (99,69%). Tendo os

demais (0,31%) sendo relativos à negociação de Forwards, com um valor de 0,98 mil milhões de

Kwanzas.
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RESUMO DAS VARIAÇÕES MENSAIS DOS MERCADOS

GABINETE DE ESTUDOS E ESTRATÉGIA 9



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 à indicação da fonte.

Complexo Administrativo Clássicos de Talatona,

Rua do MAT, 3B, GU 19 B

Bloco A5, 1º e 2º Luanda, Angola

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 n.º 22/15, de 31 de

Agosto (CodVM – Código de Valores Mobiliários) e pela Lei n.º 14/21, de 19 de Maio (LRGIF –

Lei do Regime Geral 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.

SOBRE A CMC …
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