


O contexto macroeconómico internacional na primeira metade de 2022 foi impactado por alguns factores que culminaram na alta da

inflação e numa desaceleração no crescimento económico para a maioria das economias. Fruto destas considerações, as perspectivas

económicas do Fundo Monetário Internacional (FMI), divergiram entre os países no primeiro semestre de 2022, com o FMI a rever em

baixa as taxas de crescimento económico dos países desenvolvidos para 2,5%, bem como o crescimento das economias emergentes e

em vias de desenvolvimento, em 3,6%.

Adicionalmente, o FMI estima um crescimento económico mundial para o ano de 2023 situado na ordem dos 2,9%.
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Assim, o World Economic Outlook (WEO) do FMI de Julho de 2022 aponta para uma redução do crescimento estimado para a economia

mundial em 2022 na ordem dos 3,6%, implicando uma redução em 0,4 p.p. face a previsão de Abril de 2022. Esta redução do

crescimento previsto para a economia mundial pode ser associada às seguintes variáveis:



Ainda relativamente a primeira metade de 2022, importa salientar que a moderação esperada no crescimento da economia mundial terá,

sido devido às reduções da previsão de crescimento para as seguintes economias:

CHINA 1,1 p.p. 

ESTADOS UNIDOS 1,4 p.p.

ALEMANHA  0,9 p.p.

A nível nacional, de acordo com os dados relativos as Contas Nacionais do Iº Trimestre de 2022 divulgadas pelo Instituto Nacional de

Estatística (INE), salienta-se que o Produto Interno Bruto (PIB) registou um crescimento trimestral na ordem de 4,30%, sendo que, em

comparação com o IVº Trimestre de 2021 registou um crescimento acumulado de 2,6%.

O desempenho positivo face ao trimestre anterior é atribuído essencialmente as contribuições dos sectores de Extracção e Refinação de

Petróleo (4,93 p.p.), seguidos pelo sector da Construção (4,69 p.p.), e pelo sector de Correio e Telecomunicações com 0,58 p.p..





Segundo os dados apurados junto da Bloomberg, a economia

norte-americana no segundo trimestre do ano em curso,

apresentou uma queda trimestral anualizada à taxa de 0,9%, após

seis semestres consecutivos de subida do PIB, representando uma

diminuição de 7,8 p.p. em relação ao quarto trimestre do ano

passado.

Fonte: Bloomberg

Gráfico 01. Comportamento do PIB, da Taxa de Inflação e da Taxa de Desemprego 
Este registo foi impactado pela queda nas exportações líquidas,

visto que a escassez de bens de consumos e de comércio levou os

vendedores (grossista e retalhistas) a reajustar seus stocks, devido a

redução do investimento privado e dos gastos públicos, com realce

para a diminuição de gastos em defesa, assim como o termo do

prazo de vigência de programas de benefícios sociais por parte do

governo.

Por sua vez, os preços ao consumidor (inflação) norte-americano

registaram um aumento na ordem dos 9,1%, a mais elevada em

mais de quatro décadas. A pressionar a alta da inflação esteve o

contínuo aumento dos preços nos combustíveis e nos alimentos,

em consequência da guerra na Ucrânia.

Adicionalmente, segundo informações do Departamento de

Estatísticas do Trabalho dos EUA, a taxa de desemprego situou-se

em 3,6% no mês de Junho de 2022. Neste período, foram criadas

372 mil vagas de trabalho, o que impulsionou o emprego privado

de volta ao nível pré-pandemia.

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA (EUA)



A economia da Zona Euro apresentou uma recuperação

significativa trimestral anualizada na ordem dos 0,7%, no

segundo trimestre do ano em curso, representando um

aumento de 0,40 p.p. face ao quarto trimestre do ano passado.

Fonte: Bloomberg

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

Este registo demonstra que não obstante a redução do índice de

sentimento económico da Zona Euro no segundo trimestre de 2022,

como consequência das altas inflações e do conflito geopolítico

entre a Rússia e a Ucrânia, a economia da Zona Euro continuou com

a tendência de crescimento, impulsionado pela flexibilização das

restrições da Covid-19 e a aceleração do crescimento económico da

Suécia (1,4%), Espanha (1,1%) e Itália (1%).

A taxa de inflação da Zona Euro, fixou-se, no final de Junho de 2022

na ordem dos 8,6% representando um crescimento de 3,93 p.p. face

ao segundo semestre de 2021, sendo que o sector energético,

segundo o Eurostat contribuiu para cerca de 42% da inflação

registada nesta região.

No mercado de trabalho, a taxa de desemprego caiu para 6,6% no

final de Junho de 2022, uma queda de 0,53 p.p. quando comparada

ao último trimestre de 2021, representando uma diminuição

semestral de 185 mil pessoas no número total de desempregados.

ZONA EURO





Segundo os dados da Bloomberg referentes ao primeiro trimestre

de 2022, a economia brasileira registou uma recuperação trimestral

na ordem dos 1,0%. Este registo foi impactado por um avanço de

0,7% no consumo das famílias, expandindo-se a uma taxa constante

em relação ao período anterior, a medida que as restrições

relacionadas ao Covid-19 foram flexibilizadas.

Fonte: Bloomberg

Gráfico 03. Comportamento do PIB, da Taxa de Inflação e da Taxa de Desemprego

Não obstante a este registo no primeiro trimestre de 2022, o

Banco Central brasileiro ao rever sua projecção, frisou que o PIB

no primeiro semestre de 2022 vai crescer na ordem dos 1,7%.

No que toca à inflação ao consumidor brasileiro, registou-se uma

trajectória crescente ao longo do semestre em análise, com a

inflação a fixar-se em 11,89% no final de Junho de 2022, o

segundo maior valor desde 2003, representando um aumento de

1,83 p.p. face ao último trimestre de 2021. Este registo motivou a

autoridade monetária brasileira a continuar a assumir medidas de

política monetária restritiva, tendo no dia 15 de Junho de 2022,

decido aumentar a Taxa Selic de 12,75% para 13,25%.

Por sua vez, a taxa de desemprego reduziu para 10,05% em

Junho de 2022, uma redução em torno de 1,70 p.p. quando

comparada ao semestre anterior. Este comportamento foi

significativamente impactado pela redução semestral de 1,78

milhões pessoas no número total de desempregados.

BRASIL



De acordo com dados divulgados pelo governo russo, no primeiro

trimestre de 2022, a economia do país expandiu-se na ordem dos

3,5%, em comparação com o mesmo período do ano passado.

Este dado reflete uma moderada recuperação em torno de 4,3

p.p., face a contração 0,8% registada no trimestre anterior.

Fonte: Bloomberg

Gráfico 04. Comportamento do PIB, da Taxa de Inflação e da Taxa de Desemprego

O crescimento registado no primeiro trimestre de 2022 esteve

abaixo da projecção do Ministério da Economia russa, situando-

se numa alta de 3,7%, que demonstra os sinais dos efeitos dos

embargos motivados pela guerra na Ucrânia.

Quanto a taxa de inflação russa, a análise gráfica evidencia uma

trajectória de crescimento neste período, com esta a fixar-se em

15,9% no final do primeiro semestre de 2022, 7,48 p.p. acima do

semestre anterior. Segundo o Banco Central russo, este registo

deveu-se fundamentalmente a fraca capacidade instalada da

economia para atender ao crescimento rápido da procura

agregada.

No mercado de trabalho, a taxa de desemprego reduziu para

10,05% em Junho de 2022, uma redução em torno de 1,70 p.p.

quando comparada ao semestre anterior. Este comportamento

foi significativamente impactado pela redução semestral de 1,78

milhões de pessoas no número total de desempregados.

RÚSSIA



No mercado de trabalho, segundo informações do Ministério de

Estatísticas e Implementação de Programas da Índia, a taxa de

desemprego situou-se em 7,6% no final do mês de Março de

2022, registando uma redução de 0,40 p.p. quando comparada a

segunda metade do ano passado.

Fonte: Bloomberg

Gráfico 05. Comportamento do PIB, da Taxa de Inflação e da Taxa de Desemprego

De acordo com dados divulgados pelo governo indiano, no

primeiro trimestre de 2022, a economia do país expandiu-se na

ordem dos 0,8% relativamente ao trimestre anterior.

Este dado reflete uma desaceleração em torno de 0,9 p.p. da

economia indiana, face ao crescimento de 1,7% registado no

último trimestre do ano passado, muito impactado pelo

aumento de casos de infecções de Covid-19, pelos preços

elevados do sector de energia e as restrições contínuas da

cadeia de suprimentos.

O índice de preços ao consumidor indiano, registou uma

trajectória crescente no primeiro semestre de 2022, com a

inflação homóloga a situar-se, no final do período em 7,01%

face aos 5,59% registados no semestre anterior. Este

crescimento foi impulsionado essencialmente pelos sectores de

transporte e comunicação (6,9%), saúde (5,47%), educação

(4,51%) e habitação (3,93%).

ÍNDIA



De acordo aos dados divulgados pelo Gabinete Nacional de

Estatística da China, no segundo trimestre de 2022 o PIB

desacelerou na ordem dos 2,6% face ao semestre anterior

(1,55%). O resultado marcou a primeira contração trimestral

desde o primeiro trimestre de 2020, quando a economia

chinesa foi paralisada devido aos surtos iniciais de Covid-19.

Fonte: Bloomberg

Gráfico 06. Comportamento do PIB, da Taxa de Inflação e da Taxa de Desemprego
Este registo foi impulsionado pela rigorosa política sanitária contra a

Covid-19, pelo bloqueio e as restrições impostas às principais cidades

chinesas, com realce para o centro financeiro e comercial (Xangai),

afectando significativamente a produção do local. A quebra de

investimentos no mercado imobiliário chinês, após o colapso da China

Evergrande, vem pesando bastante na economia chinesa, com realce

para o aumento de inadimplentes nos contratos.

Relativamente à inflação chinesa, o mês de Junho de 2022 registou

uma tendência crescente, situando-se em 2,50%, representando 1 p.p.

em comparação com o primeiro semestre de 2021. Esta foi a maior

alta desde Julho de 2020, com os preços dos alimentos a registarem

altas de mais de 21 meses, à medida que o consumo se fortaleceu

após melhorias na situação da Covid-19 (2,9% vs 2,3% em Maio de

2022).

No mercado de trabalho, a taxa de desemprego situou-se em 5,5%

no final de Junho 2022, havendo uma pequena alteração de -0,4 p.p.

comparada ao segundo semestre de 2021.

CHINA



De acordo com o Departamento de Estatística Sul-Africano (Stats,

SA) a economia sul-africana no primeiro trimestre de 2022

expandiu-se na ordem dos 1,9%, após uma alta de 1,4% revista no

período anterior e 0,7 p.p. acima das estimativas do mercado,

impulsionado pela flexibilização de total das restrições da Covid-19.

Fonte: Bloomberg

Gráfico 07. Comportamento do PIB, da Taxa de Inflação e da Taxa de Desemprego

Em relação a inflação, a taxa situou-se na ordem dos 7,41% em

Junho de 2022, acima do limite superior estimado pelo Banco

de Reserva da África do Sul (3% - 6%), registando uma

variação positiva de 1,51 p.p. face ao último trimestre de 2021,

importa realçar que esta foi a maior alta desde Maio de 2009.

Este registo deveu-se as pressões da procura no mercado de

bens alimentares e bebidas não alcoólicas, bem como pela

subida dos preços de combustíveis que registaram um

crescimento na ordem de 20%.

No mercado de trabalho, a taxa de desemprego decresceu

para 34,5% no final de Março de 2022, uma diminuição de 0,4

p.p. em comparação com o final do segundo semestre de

2021. Este registo foi influenciado significativamente pelo

aumento semestral de 400 mil pessoas no número total de

pessoas empregadas.

ÁFRICA DO SUL





De acordo aos dados relativos às Contas Nacionais ao Iº Trimestre de

2022 divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), salienta-

se que o Produto Interno Bruto (PIB) registou um crescimento

trimestral na ordem de 4,30%, sendo que, em comparação com o IVº

Trimestre de 2021 registou um crescimento acumulado de 2,6%.

Fonte: INE

Gráfico 08. Comportamento do PIB, da Taxa de Desemprego e Taxa de Inflação

O desempenho positivo face ao trimestre anterior é atribuído

essencialmente as contribuições dos sectores de Extracção e

Refinação de Petróleo (4,93 p.p.), seguidos pelo sector da

Construção (4,69 p.p.), e pelo sector de Correio e

Telecomunicações com 0,58 p.p..

Adicionalmente, de acordo com o Instituto Nacional de

Estatísticas (INE), a inflação para o primeiro semestre do ano

em curso situou-se em 22,96%. Este registo implica uma

diminuição em 4,07 p.p., face a inflação homóloga do final do

semestre anterior e uma diminuição em 2,14 p.p., face ao ano

de 2020.

No primeiro trimestre de 2022, a população desempregada

diminuiu 2,1% face ao quarto trimestre do ano passado com a

taxa de desemprego a fixar em 30,8%, que corresponde a uma

diminuição trimestral de 352 632 pessoas no número total de

desempregados.

ANGOLA



Fonte: BNA

Gráfico 09. Resumo do Sector Monetário

Relativamente ao mercado monetário nacional, de acordo com o

BNA a meta de inflação anual para 2022 foi fixada em 18% e

tendo em conta a trajectória decrescente da inflacção, o Comité

de Política Monetária (CPM) decidiu, no dia 31 de Maio, manter o

quadro restritivo das taxas de juros directoras, revendo em baixa o

coeficiente de reservas obrigatórias de 22% para 19% com

perspectiva de redução no segundo semestre, onde em função do

horizonte temporal de eficácia deste instrumento, os efeitos já se

poderão verificar.

Estas medidas reflectiram impactos sobre o aumento das taxas de

juros de referência para as transações interbancárias nas diferentes

maturidades que, por sua vez, culminaram numa redução

semestral da oferta de moeda medida pelo M2 na ordem dos

4,98%, sendo que no final do período o M2 situou-se em 10 918

990,73 milhões de Kwanzas conforme reporta o BNA.

ANGOLA



Fonte: BNA/DES

Gráfico 10. Resumo do Sector Externo (Em Milhões de U.S. dólares)

Segundo os dados preliminares do BNA referentes ao

primeiro trimestre de 2022 a Conta Corrente nacional

registou uma variação trimestral positiva na ordem dos

75,13%. Este registo deveu-se a um saldo positivo do sector

petrolífero na ordem dos 12 562,24 milhões de dólares.

ANGOLA

De igual modo, a Conta de Capital e Financeira registou uma

variação trimestral positiva na ordem dos 110,67%. Este

registo positivos contribuiu para uma balança global positiva

neste período, permitindo um aumento das Reservas

Internacionais em 7 769,00 milhões de dólares.



Fonte: Bloomberg

Gráfico 11. Comportamento do Mercado Cambial (EUR/USD e Mercado Nacional

No mercado Nacional a performance do Brent permitiu

melhorias a nível da balança de pagamentos, com efeitos

positivos sobre a arrecadação fiscal petrolífera, uma vez

que o preço de referência para o OGE foi estimado em 59

dólares por barril, bem como justificaram uma trajectória

de apreciação do Kwanza em relação às suas principais

contrapartes, com o PAR USD/AOA situando-se em 428,21

implicando uma apreciação do Kwanza em cerca de

29,87% em relação ao dólar norte-americano.

ANGOLA

Relativamente à performance do mercado EUR/USD, a trajectória permaneceu decrescente no primeiro semestre reflectindo o melhor

desempenho dos mercados norte-americanos em relação aos europeus no período em análise com o PAR EUR/USD a ser negociado

em 1,05 implicando uma apreciação semestral do dólar face ao euro na ordem dos 8,45%.



Fonte: BODIVA

Gráfico 12. Evolução do volume de negócios transaccionados na BODIVA (Em mil milhões 
de Kwanzas)

Neste período, o volume de negociações no mercado

secundário de dívida pública nacional situou-se na ordem dos

Kz 473,59 mil milhões. Registando um aumento na ordem dos

63,95 face ao segundo semestre de 2021 e uma variação

negativa homóloga de 16,49%.

Não obstante a isto, em termos qualitativos, o mercado conta

hoje com novos segmentos que reforçam o contributo do

mercado de capitais para a economia nacional,

nomeadamente, o mercado de bolsa de acções, o mercado de

bolsa de unidades de participação e o mercado de operações

de reporte.

ANGOLA

Estes registos culminaram numa Capitalização Bolsista nos mercados BODIVA de cerca de Kz 441,59 mil milhões, máximos históricos de

85,10 milhões kwanzas nas negociações mensais de unidades de participação em mercado secundário, e nos primeiros acordos de

recompra em mercados regulamentados ao nível nacional.



Fonte: Bloomberg

Gráfico 13. Evolução das Eurobonds Angolanas no mercado Internacional de Dívida Pública

No mês de Junho, as yields das Eurobonds angolanas

registaram aumentos. A Palanca I, a Palanca II, a Palanca IV

e a Palanca VI, todas com maturidade de 10 anos,

apresentaram aumentos de 4,99 p.p., 4,20 p.p., 4,9 p.p. e

3,44 p.p., respectivamente, sendo que estas foram

negociadas a 12,14%, 12,19%, 12,19% e 12,16%,

respectivamente.

As Palanca III e a Palanca V, ambas com maturidade de 30

anos, encerraram o semestre em 12,98% e 12,87%,

respectivamente, o que representa um aumento de 3,47 p.p.

e 3,41 p.p. face o período anterior.

ANGOLA

O comportamento apresentado pelas yields das Eurobonds angolanas deveu-se fundamentalmente ao aumento das taxas de juros pelos

maiores bancos centrais do mundo. Diante disso, é expectável que os investidores exijam maiores retornos de Eurobonds de países

considerados de alto risco como as angolanas, se comparados aos EUA ou aos países da Zona Euro.





Fonte: Bloomberg

Gráfico 14. Comportamento do Mercado Cambial

Durante o primeiro semestre de 2022, o índice do dólar norte-

americano registou um comportamento díspar em relação às

moedas das economias dos BRICS.

Neste período, o Real brasileiro registou uma apreciação face ao

Dólar norte-americano na ordem dos 6,07% comparativamente

ao segundo semestre de 2021.

MERCADO CAMBIAL - BRICS

Por sua vez, o Yuan chinês registou uma depreciação semestral

em relação ao Dólar norte-americano na ordem dos 5,12%. De

igual modo, as moedas indiana e sul-africana registaram

depreciações semestrais face ao Dólar norte-americano na ordem

dos 5,87% e 2,09% respectivamente.

A moeda russa registou, por outro lado, uma apreciação

semestral em relação ao dólar norte-americano na ordem dos

36,09%.



Fonte: Bloomberg

Gráfico 15. Dívida Pública Core – Yields a 10 anos

Expectativas de uma recessão global e as altas pressões inflacionárias,

bem como a alta da taxa de juro básica norte-americana culminaram

numa subida generalizada das yields deste mercado.

Assim, as yields das Eurobonds norte-americanas e alemães registaram

aumentos semestrais na ordem dos 1,50 p.p. e 1,52 p.p.,

respectivamente, com efeitos sobre aumentos maiores nas yields das

Eurobonds emitidas por países que representam maior risco de default

à semelhança da Espanha (1,89 p.p.), Portugal (1,95 p.p.) e Itália (2,09

p.p.).

Para os países Europeus, o aumento das yields pode ser explicado pelos

efeitos exponenciados do conflito geopolítico entre a Rússia e Ucrânia,

devido a grande exposição comercial da Europa perante a Rússia, com

destaque para o fornecimento de commoditties energéticas com realce

para o gás natural, o petróleo e o carvão, que representam cerca de um

terço do consumo de combustíveis fósseis da Europa.

MERCADO INTERNACIONAL DE DÍVIDA PÚBLICA



Fonte: Bloomberg

Gráfico 16. Evolução das Eurobonds Africanas

Neste período, acompanhando a trajectória das yields das

Eurobonds angolanas, as demais yields das Eurobonds africanas

a 30 anos também registaram uma tendência de aumentos

generalizadas fruto dos aumentos da taxa de juros dos maiores

bancos centrais do mundo.

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

8,73%, no final de Junho de 2022, representando uma variação

acumulada de 2,79 p.p. face ao semestre anterior.

Por seu lado a yield das obrigações nigerianas com maturidade

de 30 anos fixou-se em 13,63%, no final de Junho de 2022,

representando uma variação de 4,61 p.p. face a Dezembro de

2021.

MERCADO AFRICANO DE DÍVIDA PÚBLICA

Relativamente ao Egipto e Quénia, as yields fixaram-se, em finais de Junho de 2022, em 13,43% e 13,57%, respectivamente,

representando uma variação acumulada positiva de 4,92 p.p. e 5,51 p.p. respectivamente face ao segundo semestre de 2021.



Fonte: Bloomberg

Gráfico 17. Evolução dos Índices S&P 500, Eurostoxx 50 e MSCI Emergentes

Durante o período em análise, os principais índices accionistas

analisados registaram desempenhos negativos, impulsionados

pelo processo de correção do valor dos activos nos mercados

internacionais que se encontravam distorcidos pelos efeitos dos

pacotes de estímulos monetários e fiscais as empresas e famílias,

a culminar num fluxo extraordinário de moeda para os mercados.

O índice norte-americano S&P 500 registou uma variação

acumulada negativa de 20,58% face ao semestre anterior,

fixando-se em 3785,38. O MSCI Emergentes, índice de referência

para os mercados emergentes, encerrou o mês de Junho de 2022

em 1 000,67 pontos, representando uma redução semestral de

18,78%.

PRINCIPAIS MERCADOS ACCIONISTAS

Por sua vez, o índice europeu Eurostoxx 50 registou uma variação acumulada negativa de 19,6% face ao semestre anterior, fixando-se

em 3 454,86 pontos.



Fonte: Bloomberg

Gráfico 18. Evolução dos Índices SA TOP 40, NSE 30 e Nairobi 20

Durante o período em análise, os principais índices accionistas

africanos analisados registaram um desempenho negativo face

ao final do semestre anterior, com excepção do índice nigeriano

NSE 30 que registou uma variação acumulada positiva de 9,6%

face ao semestre anterior, fixando-se em 1 887,62 pontos.

Este registo foi impulsionado pelo desempenho das empresas

dos sectores energético e industrial que beneficiaram das altas

no mercado de commodities.

Por sua vez, o índice sul-africano e o índice queniano, nessa

ordem, fixaram-se no final do semestre em 60 109,04 pontos e

1 612,89 pontos e alinhando-se aos principais índices

accionistas registaram quedas em torno de 10,36% e 15,23%,

respectivamente.

PRINCIPAIS MERCADOS ACCIONISTAS



Fonte: Bloomberg

Gráfico 19. Evolução das Commodities

Durante o primeiro semestre de 2022, as commodities analisadas

registaram um desempenho positivo face ao semestre anterior, com

excepção do Ouro.

O Barril de Brent foi negociado na ordem de USD 109,03 no final do

primeiro semestre, registando uma variação positiva de 47,76% face ao

final do segundo semestre de 2021. Este comportamento refletiu os

efeitos das sanções aplicadas à Rússia que aprofundaram o quadro de

restrições existentes à oferta russa de combustíveis, entre outras questões

comerciais, com efeitos negativos imediatos sobre a oferta mundial do

petróleo e impactos sobre o aumento da cotação desta commodity.

MERCADO DE COMMODITIES

Por sua vez, o Ouro registou uma depreciação de 1,20% face ao final do semestre anterior, fixando-se em 1 807,27 USD/onça em Junho de

2022. A depreciação do Ouro terá sido influenciada pela apreciação do dólar em relação às principais divisas, com destaque para a moeda

do principal mercado consumidor (Yuan chinês) desta commodity a nível internacional. Relativamente ao trigo, os registos apontam para

uma variação semestral positiva de 14,69%, fixando-se no final do semestre em 884 USD/Bushel reflectindo os efeitos das turbulências na

economia russa, o maior produtor da commodity à nível mundial, com impacto nocivo à oferta mundial de trigo.



 Crescimento Homólogo do PIB 4,3% no Iº Trimestre 2022 ↑

 Inflação homóloga: 22,96% em Junho 2022↓

 Taxa de desemprego: 30,8% em Março 2022 ↓

 Taxa de Câmbio (FxGO) USD/AOA 428,21 em Junho 2022 ↓

 Volume de Negociações na BODIVA: 473,59 mil milhões no Iº Semestre 2022↑

 Taxa BNA: 20,00% em Junho de 2022 =

 F.A.L 7 DIAS: 15,00% em Junho de 2022 =

 F.C.L: 25% em Junho de 2022 =

 M2: 10 918 990,73 milhões de Kwanzas em Junho 2022 ↓

 Balança Corrente: 8 910,6 milhões de dólares em Março 2022 ↑





O primeiro semestre de 2022 tem sido marcado por grandes transformações, que conferem uma nova dinâmica ao mercado de capitais

angolano. Destaca-se a entrada em funcionamento de novos segmentos, nomeadamente, o Mercado de Bolsa de Unidades de

Participação (MBUP), Mercado de Operações de Reporte (MOR) ou de “Repôs” e Mercado de Bolsa de Acções (MBA).

No Mercado de Bolsa são actualmente destacados o segmento de Bolsa de Títulos do Tesouro (MBTT), o segmento de Bolsa de

Obrigações Privadas (MBOP), o segmento de Bolsa de Unidades de Participação (MBUP) e o segmento de Bolsa de Acções (MBA), ao

passo que o Mercado de Balcão Organizado conta com o Mercado de Registo de Operações de Valores Mobiliários (MROV) e o

Mercado de Operações de Reporte (MOR).

Relativamente ao MBUP, entrou em funcionamento a 30 de Março, com a admissão

do fundo BFA Oportunidades XI, sob gestão da Sociedade Gestora de Organismos

de Investimento Colectivo (SGOIC) BFA GA, com 10 milhões de Unidades de

Participação (UP). O MBUP é o mercado que permite a negociação de unidades de

participação emitidas por Organismos de Investimento Colectivo (OIC).

Na primeira transação foram negociadas um total de 100 UP a um preço

ligeiramente superior ao de admissão, ou seja, KZ 1 026,77 correspondendo a um

total negociado na ordem dos KZ 102,68 mil.



Na primeira transação foram negociadas um total de 100 UP a um

preço ligeiramente superior ao de admissão, ou seja, Kz 1 026,77

correspondendo a um total negociado na ordem dos Kz 102,68 mil.

De Maio a Junho de 2022, as UP’s do fundo BFA OP. XI registaram um

aumento na sua cotação, pelo que o preço médio das transações subiu

de Kz 1 002,86, em Maio, para Kz 1 012,83 em Junho.

Consequentemente registou-se um aumento do retorno das UP de

0,29% para 1,28%.

As negociações no MBUP têm apresentado um desempenho positivo,

pelo que o volume de negociações registou um crescimento, passando

de Kz 102,68 mil em Março, para Kz 20,12 milhões em Junho.

A entrada em funcionamento do MBUP sinaliza uma abertura aos investidores que queiram ter acesso às UP de um fundo, sem que

necessariamente tenham uma conta junto do membro depositário do fundo, na medida em que as restrições de acesso ou participação

num fundo são reduzidas. Doravante, investidores do referido fundo, sendo este fechado, com admissão em bolsa, passam a ter a

possibilidade de se desfazer das UP, junto de outros investidores, e de obter liquidez caso assim pretendam.

Gráfico 20. Comportamento das negociações no MBUP (Em mil kwanzas)



Um outro segmento actualmente activo é o MOR, que à 12 de Maio, deu o

arranque das transações neste segmento, cujo objectivo é conferir maior

liquidez ao mercado de capitais nacional. Assim, os participantes que

necessitem de financiamento ou que queiram rentabilizar a sua carteira de

investimentos, por período determinado (não superior a 1 ano), poderão

utilizar este mercado no sentido de vender e posteriormente recomprar a um

preço previamente estabelecido.

Durante o mês de Junho, foram transacionadas OT-NR, num total de 2

contratos avaliados em mais de Kz 5 mil milhões com a pretensão de

recompra em maturidades de 5 e 30 dias.

As operações de recompra, durante o mês de Junho, conferiram ao mercado de capitais nacional uma maior liquidez, isto é, tornaram o

mercado mais dinâmico e permitindo aos participantes realizar grandes transações com um pequeno impacto sobre os preços. As

transações no MOR tiveram uma participação de 7,48% sobre o volume negociado na BODIVA e 99,80% sobre o montante total

negociado no segmento de Balcão Organizado, e confere maior liquidez aos activos transacionados no Mercado de Dívida, como foi o

caso das OT-NR no mês de Junho.

Tabela 01. Comportamento das negociações no MOR 



Outro grande marco registado no mercado de capitais no primeiro

semestre de 2022 deu-se a 9 de Junho, com a concretização da primeira

admissão à negociação no Mercado de Bolsa de Acções, tratando-se das

acções do Banco Angolano de Investimento (BAI). Foram admitidas à

negociação em bolsa 1 945 000 acções, cujo preço foi fixado em Kz 20

640.

Nos dias 13 e 14 de Junho, foram realizados as primeiras negociações

em mercado secundário, num total de 8 negociações de acções, tendo a

cotação final se fixado em Kz 22 704, uma variação positiva de 10% em

relação ao preço de admissão.

Em termos de capitalização bolsista (valor de uma empresa tendo em conta o resultado da última cotação das acções pelo número de

acções admitidas à negociação no MBA), em função desta variação positiva verificada no preço das acções do banco, verificou-se um

crescimento no valor da empresa, passando de Kz 157,55 mil milhões antes da admissão, de acordo com o valor nominal constante no

prospecto, para Kz 401,45 mil milhões na altura da admissão (um crescimento de 154,81%) e ao final com uma ligeira variação para Kz

441,59 mil milhões.

Tabela 02. Comportamento das negociações no MBA



De Janeiro ao mês de Abril de 2022, haviam sido abertas 2551

contas CEVAMA, com uma média mensal de 638 contas. Neste

período, o BFA foi líder em termos de contas abertas, com uma

quota de 47,12%.

A admissão para negociação em bolsa de acções configura-se

como uma forma de mobilizar novos players para o mercado de

valores mobiliários. Assim, não foi diferente no mercado angolano,

sendo que aquando do IPO do BAI, mais de 9 mil contas CEVAMA

foram abertas a favor do BAI.

O IPO teve um impacto directo sobre o número de contas abertas de Janeiro à Maio, sendo que a média mensal de contas aberta passou

de 638 para 2322, um crescimento de cerca de 364%. Verifica-se que fruto do IPO, o BAI, que até Março ocupava o segundo lugar dentre

os 5 intermediadores com maior abertura de contas, passou a liderar o grupo. De Janeiro ao final de Maio de 2022, o BAI foi responsável

pela abertura de 81,91% de todas as contas abertas na CEVAMA, com um total de 9 511 contas abertas.

Gráfico 21. Evolução das contas abertas na CEVAMA



Ao todo, a entrada em funcionamento dos três novos segmentos confere aos investidores um novo, maior e diversificado leque de

instrumentos financeiros. Ademais, a entrada do mercado de Repôs, de acções e de fundos de investimento cotados agirão como

catalisadores para tornar o mercado de capitais num local que permita os investidores maximizarem recursos, com aumento dos níveis de

liquidez.

Flexibilidade ProfundidadeLiquidez

Relativamente à flexibilidade, que diz

respeito ao leque de instrumentos

financeiros disponíveis para os

investidores, é expectável que tal

caraterística seja agora mais evidenciada

no mercado de capitais angolano, na

medida em que os novos segmentos e

respectivos instrumentos negociados

conferem ao mercado mais alternativas de

investimento.

A última característica, a

profundidade, é medida pelo rácio

Capitalização de mercado das

empresas listadas/PIB. É expectável

que o sucesso na abertura do MBA

sirva de incentivo para mais emissões

nesse mercado e consequente

crescimento no indicador da

profundidade de mercado.

Quanto à liquidez, pode ser descrita como a

característica que representa a rapidez e

facilidade com que os participantes do mercado

podem realizar um grande volume de negócios.

A adição dos novos mercados confere um

maior volume de negociações ao mercado, com

destaque ao MOR, cujas transações tiverem

uma representatividade considerável durante o

mês de arranque (Maio).



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 14/21 de 19 de Maio (LBIF – 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.

CONTACTOS

Telefone: (+244) 222 70 40 00

E-mail: institucional@cmc.ao; gee@cmc.ao

Website: www.cmc.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: 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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