
Introdução ao Mercado de Capitais

www.cmc.gv.ao



Agenda

A. Conceitos Fundamentais

B. Mercado de Capitais em Angola

i) Sistema Financeiro

2

ii) Mercados Financeiros

iii) Mercado de Capitais



Agenda

A. Conceitos Fundamentais

B. Mercado de Capitais em Angola

i) Sistema Financeiro

3

ii) Mercados Financeiros

iii) Mercado de Capitais



A.  i) Sistema Financeiro 

Agentes 

Excedentários
Agentes 

Deficitários

Poupanças

Intermediários 

Financeiros
• Famílias

• Empresas

• Estado

• Exterior

• Famílias

• Empresas

• Estado

• Exterior

• Conceito

 Conjunto de instituições e processos através dos quais a poupança dos agentes 

excedentários é transferida para os agentes deficitários. 

• Funções do Sistema Financeiro

 Promoção da Poupança;

 Arrecadação e concentração da poupança em grandes volumes; 

 Encaminhamento dos créditos às actividades produtivas;

 Disponibilização de ferramentas para a redistribuição  e diversificação dos riscos;

 Gestão das aplicações e a manutenção de um mercado para elas. 



Impacto no Desenvolvimento do Mercado Financeiro (1/3)

Levine, 1997

A.  i) Sistema Financeiro 



Impacto no Desenvolvimento do Mercado Financeiro (2/3)

A.  i) Sistema Financeiro 



Impacto no Desenvolvimento do Mercado Financeiro (3/3)

Fricções do mercado

-Assimetria de informação

- Custos de transacção

Intermediários financeiros

Funções financeiras

i. Melhora a alocação de recursos;

ii. Facilita a gestão do risco

iii. Monitoriza administradores e companhias; 

iv. Agrega poupanças individuais; e

v. Facilita a transacção de bens e serviços 

Factores de crescimento 

económico

-Acumulação de capital

- Inovação tecnológica

-Aumento da produtividade

- Crescimento do emprego

Aumento do consumo

Expansão do mercado

A.  i) Sistema Financeiro 
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Definição

A.  ii) Mercados Financeiros 

É o mecanismo ou ambiente (físico ou virtual) através do qual se produz um

intercâmbio de activos financeiros e se determinam seus preços

Os mercados financeiros devem cumprir as seguintes funções:

 Estabelecer o contacto entre os agentes superavitários e deficitários

 Ser um mecanismo eficiente de fixação de preços para os activos

 Proporcional liquidez aos activos

 Reduzir os prazos e custos de intermediação



Formas de Classificação:

A.  ii) Mercados Financeiros 

Critério Classificação

1. Grau de Transformação 

dos Activos

• directo; e

• intermediado.

2. Tipos de Activos
• monetários; e

• capitais.

3. Fase de Negociação
• primários; e

• secundários.

4. Prazo ou Condições

• a vista ou spot;

• futuros; e

• opções.

5. Tipo de Moeda
• moeda nacional (local); e

• internacional (externo).

6. Grau de Intervenção
• livres; e

• regulados.

7. Necessidades dos Clientes

• crédito;

• capitais;

• seguro e pensões;

• cambial; 

• monetária; e

• derivados

Adaptado a partir de “Pinheiro, J. (2012)”



M. Obrigacionista: entidades públicas

e privadas financiam-se por via da emissão

de títulos de dívida.

M. Monetário: componente do

mercado onde se transacionam activos

financeiros com maturidade inferior a um

ano (exp.: Bilhetes de Tesouro e Papel

Comercial)

M. Derivados: onde são transaccionados

instrumentos financeiros de cobertura de

risco tais como Forwards, Futuros, Opções

e Swaps.

M. Cambial: é o ambiente onde se

transacionam moedas, nacional e

estrangeira.

M. Accionista: entidades privadas

financiam-se por via da abertura de capital.

M. Mercadorias: onde se compra e se

vende à vista ou à prazo mercadorias

(Petróleo, milho, trigo, arroz, etc).

M. Fundos de Pensões: ambiente

onde se transaccionam planos de

pensões.

M. Seguros: lugar onde entidades

públicas e privadas procuram segurar

seus activos contra potenciais riscos.

Esfera de Supervisão do BNA Esfera de Supervisão da CMC Esfera de Supervisão da ARSEG

Fundos de Investimento: são

patrimónios autónomos que tem como

finalidade o investimento colectivo de

capitais.

Classificação quanto a Esfera de Supervisão:

A.  ii) Mercados Financeiros 

M. Crédito: mercado onde são

realizadas operações de financiamento a

curto e médio prazos, consumo corrente e

de bens duráveis, além do capital de

circulante das empresas..
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• Mercado de capitais, é o espaço físico ou virtual onde instrumentos de

investimento e cobertura de risco são transaccionados.

• Os principais tipos de instrumentos transaccionados no mercado de capitais, são:

 Instrumentos representativos de capital próprio (acções)

 Instrumentos representativos de Dívida (obrigações, hipotecas)

 Instrumentos de derivados

Noções Fundamentais

A.  iii) Mercado de Capitais



Funções do Mercado de Capitais

Liquidez dos 
Activos

Oportunidade de 
Investimento

A.  iii) Mercado de Capitais



• Mercado Primário

 É o mercado onde as acções, obrigações e outros instrumentos de capital são vendidos pela

primeira vez para a colecta de capitais de longo prazo;

 Por lidar com novas emissões, este mercado é também conhecido como o Mercado das

Novas Emissões;

 Neste mercado, o fluxo de fundos vai sempre dos poupadores para os devedores (Governo e

indústrias), que os utilizam para a modernização de fábricas, máquinas, edifícios, a

expansão de negócios e para a criação de novas unidades de negócios.

 Métodos de contracção de capital:

 Oferta pública

 Oferta para venda

 Colocação privada

 Emissão certa

 Oferta pública inicial electrónica

Classificação quanto a Fase de Negociação (1/2)

A.  iii) Mercado de Capitais



• Mercado Secundário

 É o mercado onde as compras e vendas de activos previamente emitidos têm lugar;

 As transações no mercado secundário são, geralmente, realizadas por via de bolsas de

valores;

 A principal qualidade do mercado secundário é a criação de liquidez. Se um indivíduo

compra um activo e, a seguir, quer vende-lo, ele pode faze-lo por meio de uma bolsa de

valores, por meio de um intermediário.

A.  iii) Mercado de Capitais

Classificação quanto a Fase de Negociação (2/2)

BOLSA DE VALORES

 Local físico ou virtual onde se negoceiam (compra e venda) valores mobiliários e

instrumentos financeiros derivados como acções, opções, etc.

 Apesar de possuírem poderes de auto-regulação, as bolsas estão sujeitas ao controlo e a

regulação da autoridade reguladora.



A.  iii) Mercado de Capitais

• É a intensidade e a frequência das oscilações na cotação de um instrumento financeiro.

• Traduz o risco associado ao retorno dos investimentos.

• Resulta da interacção da decisões de comprar, manter e vender instrumentos

financeiros.

O que move 

estas 

decisões 

• As informações sobre a evolução da economia (decisões de política

monetária, fiscal, cambial, etc.)

• Informações sobre a actividade das empresas (evolução das vendas,

posição no mercado, qualidade da gestão, etc.)

• Choques externos (crises internacionais em mercados relevantes, risco

de instabilidade regional, etc.)

Comprar

O quê é a Volatilidade ?

Manter VenderDecisões



A.  iii) Mercado de Capitais

Obrigações – Dívida americana a 10 anos  

Derivados - Contratos Futuros sobre o Brent   Mercadorias – Brent mercado Spot 

• Os índices de mercado

são indicadores do

comportamento médio

do mercado ou de um

segmento económico

específico.

• É o referencial que

indica se o mercado

está em alta ou em

baixa.

E como acompanhamos os 

mercados ?

Acções – PSI20 Portugal 



A.  iii) Mercado de Capitais

O que causa a variabilidade dos índices dos mercados?

Processo de Decisão:

• Se, Valor Estimado > Preço do Mercado        Comprar/não vender

• Se, Valor Estimado < Preço do Mercado        Não comprar/vender



Comissão do Mercado de Capitais, 2014 20

• A Análise Técnica é um meio que possibilita ao investidor fazer uma leitura dos

movimentos da massa de investidores do mercado e acompanhá-los, mesmo que

parcialmente. Ela permite ao investidor projectar os movimentos mais prováveis de um

activo a partir de padrões gráficos identificados.

 Vantagem: Rapidez

A.  iii) Mercado de Capitais



A.  iii) Mercado de Capitais

“Ações da Malaysia Airlines

fecham em queda de 4%

…As ações da Malaysia Airlines, negociadas na Bolsa

da Malásia, fecharam em queda de 4% (…) o que tirou

mais de USD 50 milhões do seu valor de mercado. (…)

após notícia do desaparecimento do voô MH370 as

acções da companhia tiverem perdas acumuladas na

ordem dos 20%...”

(Notícia de 10 de Março de 2014)

Exemplo da sensibilidade dos índices: caso Malaysia Airlines 

“Acções da operadora da Malaysia Airlines fecham em baixa após acidente

As acções da Malaysia Airlines, operadora aérea da Malaysia, caíram 11,11% nesta sexta-feira na Bolsa da Malásia, após 

a queda do avião da companhia na Ucrânia ontem. O índice FTSE Bursa Malaysia KLCI, do mercado malaio, caiu 0,54%, 

para 1.872,97 pontos. …”

(Notícia de 17 de Julho de 2014)

http://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2014/07/17/saiba-mais-sobre-a-malaysia-airlines-eleita-uma-das-20-melhores-do-mundo.htm


A.  iii) Mercado de Capitais

• Do ponto de vista do Regulador, outras dimensões do mercado devem ser acompanhadas.

O acompanhamento dos mercados

o Facilidade de acesso e grau de competitividade

o Eficiência (processamento info., operacional, liquidez)

o Dimensão

o Integrabilidade

o Estabilidade
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Dívida 
Pública

• Alavanca do investimento público

• Projecção da curva de rendimentos 

Dívida 
Corporativa

• Alavanca do investimento privado

• Curva de aprendizagem do mercado, como antecâmara do mercado de 
acções

Fundos de 
Investimento

• Alavanca dos mercados dos títulos de dívida

• Canal privilegiado de massificação do mercado de valores mobiliários

Mercado de 
Acções

• Alavanca do investimento privado

• Curva de aprendizagem para o mercado de futuros

Mercado de 
Futuros

• Alavanca do investimento produtivo e dos mercados financeiros

B. Mercado de Capitais em Angola

Plano Estratégico para o Desenvolvimento do Mercado



Situação actual

 Tipos de Instrumentos de Dívida Pública

 Obrigações do Tesouro (OT-NR; OT-TXC, OT-ME)

• O valor nominal da OT, as taxas de juro de cupão e o prazo de resgate - que deverá ser de 1 a

30 anos, sempre múltiplo de 6 meses – são definidos por decreto executivo do Ministro das

Finanças;

• Os cupões de juro são pagos semestralmente;

• O resgate é efectuado pelo valor ao par, acrescido dos juros do último cupão;

• A OT pode ser transaccionada em mercado secundário mediante registo de alteração de

titularidade.

 Bilhetes do Tesouro

• Prazos de resgate de 28, 63, 91, 182 e 364 dias;

• Colocação no mercado primário pelo valor facial descontado do montante correspondente aos

juros, devendo na data de vencimento ocorrer o resgate pelo valor nominal;

• Os Bilhetes do Tesouro podem ser transaccionados em mercado secundário mediante registo de

alteração de titularidade.

B. Mercado de Capitais em Angola
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Evolução das emissões de Títulos do Tesouro (mM AOA)
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Notas: 

1/ * Estimativas

2/ Os dados de 2015 incluem recapitalização de EP's

B. Mercado de Capitais em Angola



Situação actual – os bancos têm sido os principais tomadores dos títulos 

do Estado

B. Mercado de Capitais em Angola



Determinantes para a Dinamização do Mercado de Capitais

Segurança jurídica e institucional

Boas práticas de governação corporativa

Capital humano

Grau de abertura externa do mercado

Qualidade da regulação e supervisão

Fundamentos macroeconómicos

Literacia financeira

B. Mercado de Capitais em Angola



Porque um mercado regulado?

 Necessidade de assegurar uma adequada protecção aos investidores;

 Necessidade de promover a confiança dos agentes nos mercados e instituições

financeiras;

 Necessidade de eficiência na divulgação e o acesso a informação relevante com

repercussão sobre o preço dos activos financeiros;

 Correcção das falhas de mercado; e

 Propósitos de política económica e social.

Principais fontes de falhas de mercado no sector financeiro:

• a adopção de práticas anti-competitivas; 

• a manifestação de condutas de mercado desviantes; 

• a ocorrência de assimetrias de informação; e 

• a presença de risco sistémico.

B. Mercado de Capitais em Angola



Lançamento da Bolsa de Valores

 A BODIVA foi oficialmente inaugurada em 19 de Dezembro de 2014;

 A plataforma de negociação está apta para o inicio das operações;

 Decorre o processo de ligação entre a plataforma de negociação da BODIVA e a 

plataforma dos Intermediários Financeiros.

 No que tange a pós-negociação:

 Numa primeira fase, a liquidação física e financeira será feita pelo BNA;

 Posteriormente será feita pela CEVAMA (Central de Custódia e Liquidação) cujos 

trabalhos de preparação estão cursos.

B. Mercado de Capitais em Angola



 Adesão à IOSCO, o organismo internacional que reúne os reguladores do mercado de

valores mobiliários.

 Adesão à INFE (Rede Internacional de Educação Financeira da OCED)

 Membro do CISNA (Comité de Seguradoras e Instituições financeiras não bancárias da

SADC)

 Programa de Educação Financeira

 Contributos à revisão fiscal indispensável ao funcionamento dos mercados

regulamentados e dos OICs.

 Contributos à revisão da lei das sociedades, necessárias para a emissão de valores

mobiliários escriturais e para a dinamização do mercado de obrigações corporativas

 Contributos para o desenvolvimento do MSDPT:

• Revisão da legislação e regulamentação aplicável

• Inclusão da figura de Market Makers

 Contributos para o desenvolvimento do mercado accionista:

• Abertura dos fluxos de capitais com o exterior

• Boas Práticas de Governação Corporativa – Guia e Código;

• Plano Operacional de Preparação das Empresas Nacionais para o Mercado Acionista

(POPEMA)

 Criação da Academia do Mercado de Valores Mobiliários (AMVM)

Outros Desenvolvimentos

B. Mercado de Capitais em Angola



1. Relevância Da Leitura De Indicadores Macroeconómicos e Financeiros

2. Mercado Cambial

3. Mercado Monetário Interbancário

4. Mercado da Dívida Pública

5. Mercado Accionista

6. Mercado das Commodities

7. Outros Indicadores Macroeconómicos

AGENDA

OBRIGADO

Dilson Gaspar

Departamento de Estudos e Análises
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