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Mercado Cambial

Fonte: Bloomberg

Durante o mês de Junho, a moeda nacional registou a maior desvalorização mensal face ao dólar dos 
últimos 10 anos. A taxa de câmbio USD/AOA fixou-se no final do mês em AOA 121,78, desvalorizando 
cerca de 9,89% relativamente ao mês anterior, superando deste modo, a desvalorização mensal de 8,46%
registada em Outubro de 2009. Dentre as principais motivações da acentuada queda da moeda nacional no 
mês de Junho, estão a necessidade do Banco Nacional de Angola (BNA) diminuir a pressão sobre as
disponibilidades externas do país e restabelecer o equilíbrio no mercado cambial através da diminuição da 
procura por divisas.

No mercado internacional, por seu turno, e apesar dos receios gerados em torno da situação na península
helénica, a taxa de câmbio EUR/USD manteve uma certa estabilidade, oscilando entre 1,10 e 1,12 no
período em análise. Entretanto, no último dia do mês, o par EUR/USD fixou-se em USD 1,11, valorizando-
se em 1,47% comparativamente ao mês anterior, contagiado em parte por dados publicados que tornam 
mais sólidas as perspectivas de recuperação económica da Zona Euro.

Mercado Monetário Interbancário

Página 2 de 9Newsletter Mercados Financeiros - Edição de Junho/15

27/07/2015mhtml:file://C:\Users\denise.tomas\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Inter...



Fonte: Bloomberg, BNA

A taxa de juro overnight (1 dia) do mercado interbancário angolano subiu de 6,25% para 11,29%, durante o 
mês de Junho. A LUIBOR para as maturidades de 30, 90, 180, 270 e 360 dias situou-se em 8,21%, 8,65%,
9,20%, 9,64% e 10,07% ao ano, respectivamente. O aumento expressivo da taxa overnight resulta das 
medidas restritivas do BNA, motivadas pela necessidade de se conter a subida acentuada do nível geral de 
preços face à acentuada desvalorização do Kwanza.

No mercado interbancário internacional, a taxa LIBOR 6M teve uma média mensal de 0,44%, superior em 
0,02 p.p à taxa média verificada no mês de Maio. Por outro lado, a EURIBOR 6M manteve a trajectória de
queda, cifrando-se em média em 0,05% no mês de Junho, cerca de 0,01 p.p abaixo da média do mês 
passado, em reflexo do programa de injecção de liquidez do Banco Central Europeu (BCE) nos bancos da 
Zona Euro, com o objectivo de animar a actividade económica no espaço europeu.

Mercado de Dívida Pública

Durante o mês de Junho, para a gestão corrente do Tesouro nacional, o BNA colocou no mercado primário 
de Títulos do Tesouro um total de AOA 25,80 mil milhões, um valor cerca de 6 vezes inferior ao colocado 
no mês passado. Os títulos dividem-se em Bilhetes do Tesouro (AOA 8,90 mil milhões) e Obrigações do
Tesouro (AOA 16,90 mil milhões). A taxa de juro média dos BT’s emitidos foi de 3,50%, 4,44%, 5,03% e 
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7,04% correspondente às maturidades de 60, 90, 180 e 365 dias respectivamente.

Por sua vez, as Obrigações do Tesouro Indexadas à Taxa de Câmbio foram emitidas para as maturidades
de 2, 3 e 5 anos com as respectivas taxas de juros de 7,00%, 7,25% e 7,77%. De referir que, no mês de 
Junho, o BNA não colocou no mercado Obrigações de Tesouro Não Reajustáveis.

Mercado Accionista

Fonte: Bloomberg

No mês em análise, a generalidade dos mercados accionistas mundiais registaram quedas assinaláveis. 
Como principal factor deste desempenho, destaca-se a incerteza em relação a situação económica da 
Grécia e sua continuidade na Zona Euro, que levou o Eurostoxx50 a apresentar uma variação acumulada 
mensal negativa de 3,93%, e que acabou por influenciar também as bolsas norte-americanas, levando o 
índice accionista S&P 500 a registar uma variação acumulada mensal negativa de 2,00%, influenciado 
igualmente pela crescente expectativa de aumento da taxa de juro pela Reserva Federal norte-americana 
(FED). Por outro lado, o índice MSCI dos mercados emergentes registou uma variação acumulada mensal 
negativa de 3,17%, fortemente influenciado por indicadores pouco animadores da economia chinesa que 
têm afectado o optimismo na bolsa de Xangai, levando o índice acionista chinês Hang Seng a desvalorizar 

cerca de 4,24% durante o mês de Junho.

Mercado das Commodities
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Fonte: Bloomberg

Durante o mês de Junho, as Commodities mundiais, excepto o trigo, terminaram o mês registando ligeiras 
quedas. No sector energético, o Brent, petróleo de referência das exportações de Angola, fixou-se no final 
do mês a volta de 63,59 USD/barril, representando uma variação acumulada mensal negativa de 3%,
influenciado, em grande medida pelo crescente pessimismo sobre a situação económica da China. Nos 
metais preciosos, o ouro registou uma variação mensal acumulada negativa de 1,53%, interrompendo a 
tendência de aumento do preço que vinha do mês anterior. Em sentido oposto, o preço do Trigo registou 
um acréscimo significativo de 137,75 USD/bushel, fixando-se em 614,75 USD/bushel no final do mês, em
resultado da expectativa de diminuição da oferta, devido a atrasos nas colheitas registados no mês de Maio.

Agenda Económica

EUA Previsto Anterior Data

Balança Comercial -42,60B -40,70B 07 Julho

Taxa de Desemprego
5,4% 5,5% 07 Julho

Estoques de Petróleo Bruto -2,000M -4,934M 01 Julho

Europa Previsto Anterior Data

Balança Comercial (Zona Euro) -- 24,90B 16 Julho

PMI Industrial (Zona Euro) 52,50B 52,50B 01 Julho
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Taxa de Desemprego (Zona Euro) -- 11,1% 30 Julho

Decisão da Taxa de Juros (Zona Euro) -- 0,05% 16 Julho

Outras Geografias Previsto Anterior Data

Balança Comercial (China) 55,70B 59,49B 12 Julho

Balança Comercial (Brasil) 4,00B 2,76B 01 Julho

Taxa de Desemprego (Brasil)
-- 6,7% 23 Julho

Calendário de Eventos

País Evento Instituição Data

Bélgica Encontro do Eurogrupo UE 13 Julho

África do
Sul

From evidence to Policy: Innovations in Shaping Reforms in 
Africa

Banco
Mundial

21-24
Julho

El Salvador 8º Conferência Regional (América Central) FMI 23-24
Julho

Sabia que…

O QUE SÃO OS PROJECT BONDS?

Project Bonds são obrigações que visam financiar (ou refinanciar) um projecto de investimento,

normalmente uma grande infraestrutura, em que as receitas geradas pelo referido projeto ficam

"ligadas" ao pagamento dos juros e amortização das referidas obrigações.

Estas obrigações têm, normalmente, uma maturidade muito longa (20 ou 30 anos) e são emitidas por 

um veículo - uma empresa que tem o "direito" às receitas do projecto. Elas são adquiridas por 
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investidores institucionais, tipicamente fundos de pensões, companhias de seguros, fundos 

soberanos, entre outros, e são cotadas em bolsa.

Pela grande versatilidade deste instrumento financeiro, a emissão de Project Bonds tem servido para 

o apoio ao desenvolvimento económico de alguns países, e apesar de ser ainda recente, tem 

despertado um grande interesse, muito devido aos programas estruturais que cada país implementa.

Glossário/Abreviaturas

O/N Overnight

M Mês

MN Moeda Nacional

ME Moeda Estrangeira

p.p Pontos Percentuais

Commodity (ies) Usada como referência aos produtos de base em estado bruto (matérias-primas) ou 
com pequeno grau de industrialização, de qualidade quase uniforme, produzidos em 

grandes quantidades e por diferentes produtores (mercadoria).

Petróleo Brent Brent é uma classificação de petróleo cru que se subdivide em Brent Crude, Brent doce 
leve, Oseberg e Forties. O Brent Crude é originário do Mar do Norte e comercializado 

na Bolsa de Londres

Petróleo WTI WTI (West Texas) é um óleo que contém as características médias do petróleo 
produzido no oeste do Texas (EUA). O preço do petróleo WTI é utilizado como uma 

referência principalmente para o mercado dos EUA (New York). 

EURIBOR Euro Interbank Offered Rate é a designação da taxa de juro baseada nas taxas às quais 
os bancos europeus emprestam fundos não garantidos entre si, no mercado

interbancário

LIBOR London Interbank Offered Rate é a designação da taxa de juro baseada nas taxas às 
quais os bancos Londrinos emprestam fundos não garantidos entre si, no mercado

interbancário

LUIBOR Luanda Interbank Offered Rate é a designação da taxa de juro baseada nas taxas às 
quais os bancos emprestam fundos não garantidos entre si, no mercado interbancário

FMI Fundo Monetário Internacional ou Organização Monetária Internacional

TBC Títulos do Banco Central
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OT Obrigações do Tesouro

BT Bilhete do Tesouro

Disponibilidades à 
Ordem sobre não 
residentes - ME

São disponibilidades de pessoas singulares com residência habitual no estrangeiro; 
pessoas colectivas com sede no estrangeiro; pessoas singulares que emigrarem; 

pessoas singulares que se ausentarem do país por período superior a um ano; filiais, 
sucursais, agências ou quaisquer formas de representação em território estrangeiro de 

pessoas colectivas com sede no país; diplomatas, representantes consulares ou
equiparados, agindo em território nacional, bem como os membros das respectivas

famílias.

Valorização
(Desvalorização)

Usado no contexto de câmbios fixos para designar o aumento (diminuição) do valor de 
uma determinada moeda face a uma outra, resultante de uma intervenção directa e 

administrativa das autoridades monetárias de uma economia.

Apreciação
(Depreciação)

Usado no contexto de câmbios flexíveis para designar o aumento (diminuição) do valor 
de uma determinada moeda face a uma outra, resultante das forças de mercado 

(procura e oferta).

Bushel Um bushel é originalmente uma medida de volume em seco, usada primariamente para 
medir o volume de commodities secas. Os bushels usados na transacção de grão 
(milho, trigo, soja, arroz, etc.) são todas unidades de massa. A conversão é feita 

atribuindo um peso standard a cada commodity.

FED Banco Central dos Estados Unidos da América.

OTMN -NR Obrigações de Tesouro em Moeda Nacional Não Reajustáveis

OTMN-TXC Obrigações de Tesouro em Moeda Nacional Indexadas à Variação Cambial.

Enviar a um amigo 
Sabe de alguém que possa estar 
interessado em receber esta 
newsletter? 

Enviar a um amigo

Sobre a CMC:

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).

Recebe esta newsletter é porque está inscrito na nossa mailing list como denise.tomas@cmc.gv.ao.
Não está interessado em continuar a receber? Clique Aqui

Copyright © 2014 CMC - Comissão do Mercado de Capitais, All rights reserved. 
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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 a indicação da fonte.
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