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No mês em análise, a moeda nacional apreciou-se,

face ao dólar norte-americano, em cerca de 0,92% e

a taxa de câmbio média das operações do mercado

secundário fixou-se, no final do período, em

USD/AOA 429,30.
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Figura 1: Evolução do Mercado Cambial 

Fonte: BNA, Bloomberg

Fonte: BNA

Figura 2: Montante de Divisas Vendidas

A contínua apreciação do dólar face ao euro tem

resultado, por um lado, da decisão do Banco Central

norte-americano em elevar a taxa de juro até níveis

de neutralidade para combater a inflação e, por

outro lado, pelo enfraquecimento da economia

europeia que tem sido afectada por temores de

uma crise energética, após a Rússia, no dia 19 do

mês em análise, ter anunciado uma paralisação de 3

dias no fornecimento de gás europeu, através do

gasoduto Nord Stream1. A Gazprom alega que a

paralisação deveu-se ao facto de o único

compressor do gasoduto estar num processo de

manutenção.

Adicionalmente, não havendo, até ao momento,

informações disponíveis sobre o volume de

colocações de divisas para os meses de Julho e

Agosto, o volume total de divisas colocado pelo

Banco Nacional de Angola (BNA) no presente ano

permaneceu em torno dos USD 511,06 milhões.

No mercado internacional, o dólar norte-americano

apresentou uma apreciação face ao euro, em cerca

de 1,65%, encerrando o mês em EUR/USD 1,0054.

DATA       USD EURO

jan/22 0,00 0,00

fev/22 21 300 000,00    0,00

mar/22 400 000,00         0,00

abr/22 0,00 0,00

mai/22 166 170 000,00   0,00

jun/22 323 190 000,00   0,00

jul/22 N/A N/A

ago/22 N/A N/A

Total 511 060 000,00      -         

Montante de Divisas Vendidas
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MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO  

Nos mercados monetários interbancários

internacionais, a LIBOR, com maturidade de 6M,

fixou-se em 3,661%, no final de Agosto de

2022, registando uma variação mensal positiva

de 0,331 p.p. Por sua vez, a EURIBOR, com

maturidade de 6M, fixou-se em 1,203%,

registando um aumento de 0,550 p.p. face ao

mês anterior. Estes registos deveram-se aos

aumentos nas taxas básicas de juros norte-

americana e europeia em 0,75 p.p. e 0,50 p.p.,

respectivamente. No mercado nacional a

LUIBOR com maturidade de 6M, fixou-se em

18,50% no final do período. O que não

representa uma variação face ao mês anterior.

Figura 3: Evolução do MMI Internacional 

Figura 4: Evolução do MMI Nacional 

Fonte: BNA

Fonte: BNA

Adicionalmente, as taxas para as maturidades de 24h, 1 mês, 3 meses, 9 meses e 12 meses tal como

no período anterior fixaram-se em: 16,50%, 17,10%, 17,94%, 18,15% e 18,50%, respectivamente. Estes

registos, apresentam um comportamento atípico no mercado monetário, sendo que o custo dos

empréstimos interbancários nas distintas maturidade manteve-se estável.
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MERCADO DE DÍVIDA PÚBLICA

Durante o mês de Agosto, as yields das Eurobonds

angolanas registaram comportamentos distintos. A

Palanca I, a Palanca II, a Palanca IV e a Palanca VI

(10 anos), apresentaram uma redução de 0,55 p.p,

0,51 p.p, 0,34 p.p e 0,12 p.p, respectivamente. Sendo

que estas foram negociadas a 10,96%, 11,29%,

11,41% e 11,87%, respectivamente. As Palancas III e

IV (30 anos) registaram um aumento de 0,28 p.p e

0,32 p.p, respectivamente. Estas foram negociadas a

12,36% e 12,20%, respectivamente no final do

período.

O comportamento apresentado pelas yields com

maturidade de 10 anos pode ser justificado pelo

reflexo positivo da revisão da Fitch Ratings ao perfil

de crédito soberano angolano de “B- Estável” para

“B- Positivo”, como em resposta ao desempenho

positivo recente da economia nacional. Entretanto,

para as yields com maturidade de 30 anos, o

comportamento pode ser justificado pela percepção

de insegurança no futuro por parte dos investidores.

Figura 5: Evolução das Yields das Eurobonds

Figura 5.1: Yields das Eurobonds Africanas 

Fonte: Bloomberg

Fonte: Bloomberg

Fonte: Bloomberg
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Adicionalmente, as yields dos demais títulos

africanos com maturidade de 30 anos, registaram

reduções, com excepção da África do Sul, que

apresentou um aumento. Este comportamento é

fundamentado pelas principais restrições antivírus

implementadas pela China. A China é a maior

parceira comercial da África do Sul, no que toca à

exportação de commodities, o que significa que o

rand depende, em grande parte, das perspectivas de

crescimento da segunda maior economia do mundo.

Assim, no mês em análise, as yields Sul-africana e

Nigeriana fixaram-se em 8,33% e 13,12%,

respectivamente, representando variações na ordem

dos 0,52 p.p., e -0,31 p.p., respectivamente.

Figura 5.2: Evolução das Yields das Eurobonds

Africanas
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País Emissão Cupão (%) Yield (%) Maturidade
Montante 

(milhares)
Moeda

Angola 2018 9,38 12,36 2048 1 750 000,00    USD

África do Sul 2018 6,30 8,34 2048 600 000,00       USD

Egipto 2010 6,88 12,48 2040 5 000 000,00    USD

Nigéria 2018 9,25 13,12 2049 750 000,00       USD

Quénia 2018 8,25 12,21 2048 1 000 000,00    USD



PRINCIPAIS MERCADOS ACCIONISTAS

Fonte: Bloomberg

Figura 6.1: Evolução do Mercado Accionista

Relativamente ao Egipto e ao Quénia, as yields fixaram-se, no final do período, em 12,48% e 13,12%,

respectivamente, representando variações de -0,69 p.p. e -1,05 p.p., face ao final do mês de Julho.

No mês de Agosto, os principais índices accionistas

analisados registaram desempenhos negativos,

consolidando o desempenho mais fraco de Agosto

em sete anos. O índice norte-americano, S&P 500,

registou uma variação mensal negativa de 4,24%,

fixando-se em 3 955 pontos.

O comportamento negativo das acções das

principais empresas norte-americanas foram

impulsionadas pelo possível aumento das vagas de

desemprego, alimentando os temores de que o

Federal Reserve (Fed) terá outras razões para

manter seu caminho agressivo na elevação das

taxas de juros para combater a inflação.

O Eurostoxx 50, índice europeu, registou perdas

de 5,15%, fixando-se em 3 517,25 pontos. Este

comportamento está alinhado às preocupações

relativas à possibilidade de apertos monetários

globais mais agressivos, em que, provavelmente,

irão aumentar as taxas de juros básicas, bem como

à divulgação da inflação acima da leitura prevista

pelos economistas de Wall Street, de 8,9% para

9,1%, apresentados em Agosto.

Por sua vez, o índice chinês Shanghai Composite

encerrou o mês em 3 202,14 pontos, registando

uma queda de 1,57%. Tal como no mês anterior,

este registo foi maioritariamente influenciado

pelos temores relacionados a um potencial conflito

geopolítico entre a China e Taiwan, em que

Taiwan disparou tiros contra um drone chinês que

entrou no espaço aéreo da ilha controlada por

Taiwan perto da costa Chinesa, o que motivou a

formulação de expectativas negativas sobre os

mercados chineses, com efeitos negativos sobre a

cotação do referido índice.
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Figura 6.2: Evolução do Mercado Accionista

Por sua vez, o desempenho mensal negativo do

NSE 30 foi impulsionado pelos registos de perdas

nas três maiores empresas do Índice,

nomeadamente, a Bua Cement (16,67%), a

Dangote Cement (7,55%) e a MTNN NL (0,55%)

que representam 43% da capitalização bolsista do

índice.

MERCADO DE COMMODITIES

Fonte: Bloomberg
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Neste período, as commodities analisadas registaram desempenhos negativos, comparativamente ao

mês anterior, com excepção do Trigo. A cotação do Trigo registou um aumento mensal de 2,94%,

fixando-se em USD/Bushel 831,15. O Ouro, tal como no período anterior, registou uma perda mensal na

ordem dos 3,11%, fixando-se no final de Agosto em USD/Onça 1 711,04.

No período em análise, os principais índices das

bolsas africanas analisadas apresentaram

desempenhos negativos, excepto o Nairobi 20,

índice queniano. O índice Nigeriano, NSE 30,

encerrou o mês em 1 776,89 pontos, implicando

uma redução de 2,38% e o índice sul- africano,

Top 40, registou uma redução de 2,78%, fixando-

se em 60 735,70 pontos. O índice queniano

Nairobi 20, por sua vez, encerrou o mês em 1

751,2 pontos, implicando um ganho de 2,93%.

O desempenho positivo do índice Nairobi 20

resultou, fundamentalmente, do crescimento

verificado na maioria das empresas, sendo que

apenas 3 empresas apresentaram resultados

negativos, entretanto sem qualquer impacto no

desempenho positivo do índice.

O índice Top 40, apresentou um desempenho

negativo, impulsionado pela saída de investidores

estrangeiros que venderam mais de 56,1 milhões

de dólares de seus títulos cotados em bolsa, dada

a possibilidade da apetência por mercados mais

atractivos após a subida da taxa de juros base do

Fed e do BCE.
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O comportamento apresentado pelo Ouro foi

influenciado pela apreciação do dólar em relação

às principais divisas, bem como à iminente

elevação da taxa de juros do Fed, diminuindo o

apelo do Ouro como um hedge contra a inflação

e as incertezas económicas.

As cotações internacionais do Trigo têm sido

impactadas pelas constantes interrupções em

torno do conflito entre a Rússia e Ucrânia

(principais exportadores mundiais de cereais), após

o presidente Putin ter criticado o acordo

intermediado pela ONU com a Ucrânia para

estabelecer um corredor seguro para o comércio

de grãos através do Mar Negro, alegando que

90% destes cereais não vão para os países mais

pobres, como acordado e sim para a Europa.

No que toca ao Brent, principal referência para as

exportações angolanas, no final de Agosto de

2022, os contratos activos foram negociados em

USD/barril 95,64, implicando uma queda de 8,01%,

face ao mês de Julho, com perspectivas de queda

até o final do ano, como demonstram as

tendências dos contratos futuros a 3 e 6 meses.

Estes registos associaram-se à medida que novos

bloqueios pandémicos chineses, responsáveis por

reavivar as preocupações de recessão entre os

investidores.

Adicionalmente e como demonstra a figura 9, o referido nível de procura por esta commodity poderá estar

associado à posição manifestada pela Arábia Saudita ao defender um corte na produção de crude por parte

da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
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Figura 7: Evolução do Mercado de Commodities

Fonte: Bloomberg

Figura 8: Mercado Petrolífero (milhões de barris 

por dia)

Fonte: OPEP
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RESUMO DAS VARIAÇÕES MENSAIS DOS MERCADOS
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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 (RGIF –

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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