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No mês de Abril, a moeda nacional apreciou-se face

ao dólar norte-americano em cerca de 8,99% e a

taxa de câmbio média das operações do mercado

secundário fixou-se, no final do período, em

USD/AOA 408,65.

.

MERCADO CAMBIAL

Abril de 2022

Figura 1: Evolução do Mercado Cambial 

Fonte: BNA, Bloomberg
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Fonte: BNA

Figura 2: Montante de Divisas Vendidas

A apreciação do dólar face ao euro resultou,

fundamentalmente, do nível de incerteza sobre o

ambiente de negócios europeu devido ao

agravamento do conflito entre a Rússia e a Ucrânia.

Esta implicação levou os investidores a uma maior

procura pelo dólar, como activo de refúgio, em

detrimento do euro, dadas as incertezas inerentes à

estabilidade dos países da Zona Euro, directamente

afectados pelo conflito.

Adicionalmente, conforme ilustrado na figura 2,

durante o mês de Abril não houve registos relativos

ao volume de colocações de divisas, sendo que de

Janeiro até ao referido período foi colocado pelo

BNA um montante de divisas que totaliza USD

21,70 milhões.

No mercado internacional, o dólar norte-americano

apresentou uma ligeira apreciação face ao euro, em

cerca de 4,95%, encerrando o mês em EUR/USD

1,05.

Montante de Divisas Vendidas

DATA USD EURO

Jan/21 0,00 0,00

Fev/21 21 300 000,00    0,00

Mar/21 400 000,00    0,00

Abr/21 0,00 0,00

Total 21 700 000,00   -
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MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO  

Nos mercados monetários interbancários

internacionais, a LIBOR, com maturidade de

6M, fixou-se em 1,91%, no final de Abril,

registando uma variação mensal positiva de

0,441 p.p. Por sua vez, a EURIBOR, com

maturidade de 6M, fixou-se em -0,23%,

registando um aumento de 0,141 p.p. face ao

mês anterior.

No mercado nacional, a LUIBOR, com

maturidade de 6M, fixou-se em 19,94% no

final de Abril, o que representa uma redução

de 0,85 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

reduções, situando-se em 15,22%, 16,68%, 18,21%, 21,05% e 21,30%, respectivamente. Estes registos

indicam uma melhoria das condições de liquidez no mercado monetário e uma consequente redução

no custo do crédito nas operações de cedência de liquidez interbancárias, por sua vez, com efeitos

sobre uma redução do custo de créditos concedidos a taxas variáveis.



MERCADO DE DÍVIDA PÚBLICA

No mês de Abril, as yields das Eurobonds angolanas

registaram aumentos. A Palanca I com maturidade

de 10 anos (emitida em 2015), a Palanca II com

maturidade de 10 anos (emitida em 2018), a Palanca

III com maturidade de 30 anos (emitida em 2018) e

a Palanca IV com maturidade a 10 (emitida em

2019) e 30 anos (emitida em 2019) apresentaram

aumentos de 0,63 p.p, 0,24 p.p, 0,24, p.p, 0,16 p.p e

0,30 p.p, respectivamente. As mesmas foram

negociadas a 6,23%, 7,71%, 9,48%, 7,81% e 9,33%,

respectivamente. Ademais, a Palanca VI, emitida no

dia 8 de Abril, encerrou o mês em 9,52% (um

aumento de 0,794 p.p em relação ao início do mês).

Figura 5: Evolução das Yield das Eurobonds

Figura 6.1: Yields das Eurobonds Africanas 

Fonte: Bloomberg

Fonte: Bloomberg

Fonte: Bloomberg
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No mês em análise, as yields das Eurobonds

africanas com maturidade de 30 anos apresentaram

um comportamento similar ao registo das

Eurobonds angolanas. As yields Sul-africana e

Nigeriana fixaram-se em 7,52% e 11,08%,

respectivamente, representando aumentos na

ordem dos 1,42 p.p, e 0,8 p.p, respectivamente.

O comportamento das yields angolanas pode ser

justificado pelas pressões inflacionárias no mercado

internacional, conduzindo à queda dos preços dos

títulos de renda fixa, com impacto mais acentuado

sobre as Eurobonds africanas, com destaque para as

angolanas, cujos preços caíram, levando ao

consequente aumento nas yields.

Não obstante o bom desempenho do brent, o

aumento das yields das treasury bonds dos EUA,

situando-se em 2,93, bem como a expectativa de

maior aperto monetário por parte do FED,

deslocaram a procura por Eurobonds de realidades

menos seguras para os títulos dos EUA,

pressionando o aumento do yields das Eurobonds

de realidades menos seguras.

Figura 6.2: Evolução das Yields das Eurobonds

Africanas
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País Emissão
Cupão 

(%)
Yield 
(%)

Maturid
ade

Montante 
(milhares)

Moed
a

Angola 2018 9,38 9,57 2048 1 750 000,00    USD

África do 
Sul

2018 6,30 6,34 2048 600 000,00    USD

Egipto 2010 6,88 8,97 2040 5 000 000,00    USD

Nigéria 2018 9,25 9,21 2049 750 000,00    USD

Quénia 2018 8,25 8,59 2048 1 000 000,00    USD



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 Abril em 10,32% e 10,86%,

respectivamente, representando variações negativas de 1,71 p.p. e 1,57 p.p., respectivamente, face ao

final do mês anterior.

No mês de Abril, os principais índices accionistas

analisados registaram desempenhos negativos. O

índice norte-americano, S&P 500, registou uma

variação mensal negativa de 8,80%, fixando-se

em 4 131,93 pontos, nível mais baixo de 2022.

Este registo deveu-se à expectativa de queda do

PIB americano, dada a queda no primeiro

trimestre em 1,4%. Neste período, as maiores

empresas do sector de tecnologias, como a

Apple, Amazon e Google, registaram perdas,

com destaque para a Amazon, cuja perda foi de

14, 05%, fruto do drástico aumento dos custos.

O Eurostoxx 50, índice europeu, registou uma

perda de 2,55%, fixando-se em 3 802,9 pontos.

Este registo deveu-se, tal como aconteceu com

o S&P 500, às perdas registadas pelas empresas

de tecnologia e comunicação que compõem o

índice, com destaque para a alemã Infineon

Technologies AG, com uma perda de 10,64%.

Por sua vez, o Shanghai Composite encerrou o

mês em 3 047,1 pontos, representando uma

variação mensal negativa de 6,31%.

No período em análise, 89,24% das 1849

empresas que compõem o índice registaram

perdas, com destaques para as empresas de

tecnologia. Estas perdas deveram-se à

preocupação quanto à desaceleração económica

na China e às interrupções na cadeia de

suprimentos, dada a rigorosa política antivírus,

que analistas consideram que deve ser ajustada

para ajudar a reanimar o crescimento

económico.

Estes registos negativos abrangeram a bolsa do

Quénia e da África do Sul, valendo realçar que o

índice queniano, Nairobi 20, encerrou o mês em

1800,6 pontos, implicando uma perda de 2,50%. e o

índice sul- africano, Top 40, registou uma perda de

4,43%, fixando-se em 65 476 pontos. O índice

nigeriano NSE 30, por seu turno, encerrou o mês em

1 886,26 pontos, implicando um ganho de 5,31%.

As perdas registadas no índice Nairobi 20 deveram-

se, principalmente, à queda no desempenho em

26,09% das acções da Safaricom, empresa mais

lucrativa do Quénia. Vale realçar que as acções da

Safaricom representam até 65% das acções

negociadas diariamente na Nairobi Stock Exchange,

ditando-se o índice sobe ou desce num determinado

dia.
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O desempenho do índice Top 40, tal como no

período passado, foi influenciado pela queda na

cotação de algumas empresas tecnológicas, como

a Naspers, a Vodacom e a MTN. A Naspers, com a

segunda maior capitalização do índice, registou

uma perda mensal de 6,60%, resultante da queda

na avaliação da Tencent (maior portal de serviços

de internet da China), na qual detém

participações.

Figura 7.2: Evolução do Mercado Accionista

Por sua vez, o desempenho mensal positivo do

NSE 30 foi impulsionado pela performance

positiva do sector bancário nigeriano, com o First

City Monument Bank, o Fidelity Bank e o Zenith

Bank a registarem performances positivas.
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MERCADO DE COMMODITIES

Figura 8: Evolução do Mercado de CommoditiesNeste período, as commodities analisadas

registaram ligeiras variações, positivas e negativas,

em relação ao mês anterior. A cotação do Trigo

registou um ganho mensal de 1,61%, fixando-se

em USD/Bushel 1043,75. Esta cotação foi

impactada pelas turbulências na economia russa,

com impacto nocivo à oferta mundial de trigo.

Vale dar nota que estimava-se que até Junho a

oferta da Rússia à União Europeia (UE) estaria em

35 milhões das 37,5 milhões de toneladas

ofertadas à toda a UE, sendo que os cortes na sua

oferta não teriam outro efeito que não o aumento

da cotação do trigo.

O Brent, referência para as exportações angolanas, fixou-se em USD/barril 109,34, registando um

crescimento de 1,33% face ao mês de Março. Este registo deveu-se, por um lado, à expectativa de

recuperação da procura da China, à medida em que há a pretensão de redução das medidas do lockdown

e, por outro lado, o crescimento foi reduzido por conta de relatos de um possível alívio às sanções

impostas pelos EUA à Venezuela.

Fonte: Bloomberg

Fonte: Bloomberg
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O ouro, diferente das demais commodities, registou perdas mensais na ordem dos 2,09%, fixando-se no

final de Abril em 1896,93 (menor cotação ao final do mês desde Janeiro). Este registo deveu-se não só ao

fortalecimento do dólar americano, mas também ao aumento das taxas de juros dos títulos de curto prazo

do tesouro dos EUA, que aumentam o custo de oportunidade de manter o ouro.
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MERCADOS BODIVA

No mercado secundário de dívida pública, sob

gestão da BODIVA, registou-se um ligeiro

crescimento, na ordem dos 0,78%, no volume

de transacções, comparativamente ao mês

anterior, totalizando no final de Abril, 60,06 mil

milhões de kwanzas.

Figura 9: Evolução do Mercado BODIVA

Fonte: BODIVA

O comportamento apresentado pelo volume

de transacções na BODIVA foi influenciado, por

um lado, pelo registo da liquidação financeira

das acções em mercado registo, as quais

representaram 27,47% das negociações totais.

Figura 10: Transacções por Segmentos

Fonte: BODIVA

Por outro lado, a redução em 25,54%, face ao

mês anterior, do instrumento com maior peso

sobre os níveis de negociação, as Obrigações

Não Reajustáveis (OT-NR), também teve

impacto sobre o débil crescimento das

negociações.

Esta situação resulta da possível preferência

dos investidores em manter as OT-NR que

detêm até à maturidade, dada a redução das

yields das OT-NR em relação ao mês de

Março. Em outros termos, as mesmas

encontram-se abaixo do par, ou a desconto,

impactando a decisão dos investidores de

manter ou vender as OT-NR.

Ademais, a decisão de manter as OT-NR pode

ser uma consequência da previsão de redução

do stock de dívida pública sobre o PIB para

60%, como divulgado pelo FMI, que poderá

ter como resultado yields ainda mais baixas

em relação às actualmente praticadas no

mercado, tendo em conta a possível redução

da necessidade de financiamento do Estado.
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Relativamente, às transacções por segmentos nos

mercados BODIVA, 66,24% das transacções no mês de

Abril ocorreram no mercado multilateral e as

remanescentes 33,76% no mercado bilateral.



Em termos de transacções, em Abril, as OT-

NR foram o valor mobiliário com maior peso

nas negociações, com um montante de

38,37 mil milhões de Kwanzas (63,88%),

seguido das Acções com o valor de 16,50

mil milhões de Kwanzas (27,47%), das OT-TX

com o valor de 5,15 mil milhões de Kwanzas

(8,57%) e das UP com o valor de 47,67

milhões de kwanzas (0,18%). Em termos de

estrutura, o principal destaque vai para a

liquidação financeira, em Mercado de

Registo, das acções do Banco de Comércio e

Indústria (BCI), leiloadas em bolsa em

Dezembro de 2021.

Fonte: BODIVA
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Figura 11: Transacções por Tipologia de Activo

INDÚSTRIA DOS ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLECTIVO

No mês de Abril, o VLG da indústria situou-

se em KZ 467,41 mil milhões, o que

corresponde a uma variação negativa de

6,86%, face ao mês anterior, e uma variação

positiva de 16,54%, 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

308,79 mil milhões de Kwanzas (66,06%),

seguido dos Fundos de Investimento

Mobiliários, com o valor de 91,07 mil

milhões de Kwanzas (19,48%) e das

Sociedades de Investimento Imobiliários,

com um montante de 67,55 mil milhões de

Kwanzas (14,45%).

Figura 12: Evolução do VLG da Indústria dos OIC

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

de instrumentos derivados situou-se em

329,52 mil milhões de Kwanzas, o que

representa uma redução de 20,72%, face

ao mês anterior, e igualmente uma

redução, face ao período homólogo, na

ordem dos 8,22%.

O comportamento apresentado pelo

volume negociado de instrumentos

derivados foi influenciado pela redução

nos níveis de negociação de Swaps em

56,05%, não obstante o aumento de

contratos celebrados, e pela redução em

91,69% das negociações de forwards, face

ao mês anterior.

Figura 13: Evolução do Montante Negociado

Fonte: CMC

Fonte: CMC

Relativamente à tipologia de instrumentos transacionados, os Swaps, à semelhança dos períodos

anteriores, representaram o maior peso em termos de volume negociado, com um montante de 329,51

mil milhões de Kwanzas (99,996%). Os demais (0,004%) foram relativos à negociação de Forwards, com

um valor de 14,67 milhões de Kwanzas.

Figura 14: Instrumentos Derivados mais Negociados
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RESUMO DAS VARIAÇÕES MENSAIS DOS MERCADOS
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MERCADO CAMBIAL ABERTURA 31-03-22 FECHO 30-04-22 VAR. MENSAL VAR. INÍCIO DO ANO

USD/AOA 445,41 408,65 8,99% 36,08%

EUR/USD 1,11 1,05 4,95% 7,82%

GBP/USD 1,31 1,26 4,49% 7,62%

USD/JPY 121,70 129,70 -6,17% -11,27%

USD/ZAR 14,61 15,79 -7,46% 0,94%

USD/CNY 6,34 6,61 -4,06% -3,82%

USD/BRL 4,74 4,97 -4,63% 12,14%

MERCADO DE DÍVIDA EUROBONDS ABERTURA 31-03-22 FECHO 30-04-22 VAR. MENSAL(P.P) VAR. INÍCIO DO ANO (P.P)

Alemanha O.T. 10 anos 0,55 0,94 0,39 1,12

Reino Unido O.T. 10 anos 1,61 1,91 0,30 0,93

Portugal O.T. 10 anos 1,35 2,01 0,67 1,55

EUA O.T. 10 anos 2,34 2,93 0,60 1,42

China O.T. 10 anos 2,79 2,84 0,05 0,06

Brasil O.T. 10 anos 11,61 12,29 0,68 1,45

Angola O.T. 10 anos 6,23 7,16 0,93 0,01

África do Sul O.T. 10 anos 9,96 10,36 0,40 0,54

Nigéria O.T. 10 anos 11,59 12,06 0,47 -0,87

Quénia O.T. 10 anos 12,96 13,10 0,15 0,43

MERCADO ACCIONISTA ÍNDICES ABERTURA 31-03-22 FECHO 30-04-22 VAR. MENSAL VAR. INÍCIO DO ANO

EUA S&P 500 4530,41 4131,93 -8,80% -13,31%

Zona Euro Eurostoxx 50 3902,52 3802,86 -2,55% -11,53%

Reino Unido FTSE 100 7515,68 7544,55 0,38% 2,17%

Portugal PSI 20 6036,97 5930,01 -1,77% 6,47%

Japão NKY 225 27821,43 26847,90 -3,50% -6,75%

Alemanha DAX 30 14414,75 14097,88 -2,20% -11,25%

China Shanghai Cmp 3252,20 3047,06 -6,31% -16,28%

Brasil Ibovespa 119999,23 107876,16 -10,10% 2,91%

África do Sul FTSE/JSE 68507,85 65475,55 -4,43% -2,35%

Nigéria NSE 30 1791,07 1886,26 5,31% 9,52%

Quénia Nairobi 20 1846,74 1800,64 -2,50% -5,36%

COMMODITIES UNIDADES ABERTURA 31-03-22 FECHO 30-04-22 VAR. MENSAL VAR. INÍCIO DO ANO

Petróleo Brent USD/bbl 107,91 109,34 1,33% 40,58%

Petróleo WTI USD/bbl 100,28 104,69 4,40% 39,20%

Ouro USD/t oz 1937,44 1896,93 -2,09% 3,70%

Prata USD/t oz 24,79 22,78 -8,13% -2,28%

Cobre USd/lb 475,10 439,50 -7,49% -1,53%

Trigo USd/bu 1006,00 1043,75 3,75% 35,42%

Milho USd/bu 748,75 818,25 9,28% 37,93%

ANTERIOR

Angola 20,00%

EUA 0,50%

Reino Unido 0,75%

Zona Euro 0,00%

Japão -0,10%

China 3,70%

África do Sul 4,25%

ANTERIOR

17,00% 17,00% 17,00%

22,00% 22,00% 22,00%

25,00% 25,00% 25,00%

15,00% 15,00% 15,00%

20,00% 20,00% 20,00%

Fonte: Bloomberg

Facilidade Permanente de Absorção de Liquidez a 7 dias

Taxa de Redesconto

Coeficiente Reservas Obrigatórias em Moeda Estrangeira

Coeficiente Reservas Obrigatórias em Moeda Nacional

Facilidade Permanente de Cedência de Liquidez

Banco Popular da China 3,70%

South African Reserve Bank 4,25%

TAXAS DE JURO DO BNA    ACTUAL

Bank of England 0,75%

Banco Central Europeu 0,00%

Bank of Japan (Nippon Ginko) -0,10%

Federal Reserve Bank 0,50%

TAXAS DE JURO DE REFERÊNCIA DOS BANCOS CENTRAIS ACTUAL

Banco Nacional de Angola 20,00%



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.ao; gee@cmc.ao

Website: www.cmc.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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