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Mercado Cambial

Fonte: Bloomberg

Durante o mês de Julho, a moeda nacional continuou com a sua trajectória de desvalorização. A taxa de 
câmbio USD/AOA fixou-se no final do mês em AOA 126,25, desvalorizando cerca de 3,67% relativamente 
ao mês anterior e desde o início do ano, o Kwanza já derrapou cerca de 22,51% face a moeda americana. 
Conforme referido nas edições passadas, a desvalorização cambial tem sido a âncora para 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, no mês de Julho, apesar da diluição dos receios relativamente a uma eventual 
saída da Grécia da União Monetária Europeia, o Euro voltou a cair face ao Dólar. No último dia do mês, o 
par EUR/USD fixou-se em USD 1,09, registando uma depreciação de 1,46% comparativamente ao mês
anterior, devido, essencialmente, à divulgação de indicadores económicos mais fortes da economia
americana e da especulação em torno da proximidade da alteração da política monetária pela Reserva
Federal Americana.

Mercado Monetário Interbancário
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Fonte: Bloomberg, BNA

A taxa de juro overnight (1 dia) do mercado interbancário angolano subiu de 11,29% para 12,23%, durante o 
mês de Julho. A LUIBOR para as maturidades de 30, 90, 180, 270 e 360 dias situou-se em 9,68%, 9,94%,
10,42%, 10,44% e 10,59% ao ano, respectivamente. Desde o mês de Junho a taxa overnight encontra-se 
acima das taxas interbancárias de prazos mais longos, o que prenuncia sinais de alguma escassez de 
liquidez em resultado das medidas contracionistas implementadas pelo BNA para aliviar pressões
inflacionistas.

No mercado interbancário internacional, a taxa LIBOR 6M teve uma média mensal de 0,46%, superior em 
0,02 p.p à taxa média verificada no mês de Junho. Por outro lado, a EURIBOR 6M manteve-se inalterada 
nos 0,05% no mês de Junho, interrompendo subtilmente a trajectória de queda que se registava nos meses
anteriores.  

Mercado de Dívida Pública

Durante o mês de Julho, para a gestão corrente do Tesouro nacional, o BNA colocou no mercado primário 
de Títulos do Tesouro um total de AOA 11,30 mil milhões, cerca de 2 vezes inferior a colocação do mês 
passado. Os títulos dividem-se em Bilhetes do Tesouro (AOA 2,31 mil milhões) e Obrigações do Tesouro 
(AOA 9,00 mil milhões). A taxa de juro média dos BT’s emitidos foi de 3,45%, 5,03% e 7,00%, 
correspondente às maturidades de 63, 182 e 364 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 
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Julho, o BNA não colocou no mercado Obrigações de Tesouro Não Reajustáveis.

Mercado Accionista

Fonte: Bloomberg

No mês em análise, os mercados accionistas mundiais tiveram comportamentos diferenciados. Na Europa, e
após o afastamento temporário da hipótese de saída da Grécia da Zona Euro, o Eurostoxx50 apresentou
uma variação acumulada mensal positiva de 5,27%, devido, fundamentalmente, a robustez de indicadores 
económicos sobre a recuperação económica na Zona Euro publicados no mês de Julho, a queda dos preços 
do petróleo e a depreciação do euro. Similarmente, o índice accionista S&P 500 registou uma variação 
acumulada mensal positiva de 2,01%, influenciado pela crescente melhoria do ambiente económico nos 
EUA, que regista melhorias na taxa de desemprego, maior consumo privado e inflação mais favorável 
(próximo de 2%). Entretanto, a expectativa de subida das taxas de juros por parte da Reserva Federal, tem 
penalizado o desempenho do mercado accionista norte-americano, afastando os investidores para outros 
mercados, em especial o europeu e o japonês.

Por outro lado, o índice MSCI dos mercados emergentes registou uma variação acumulada mensal negativa 
de 7,38%, fortemente influenciado pelo desempenho das bolsas asiáticas que registaram perdas 
assinaláveis, em virtude da correção que se regista no mercado accionista chinês, após a sua excessiva 
sobrevalorização. O índice accionista Shanghai Composite desvalorizou cerca de 13,36% no mês de Julho, 
e desde Junho, o principal índice accionista chinês já cedeu cerca de 20%. Entretanto este índice ainda tem 
margem para cair, visto que em apenas um ano (desde Maio de 2014 até Maio de 2015) teve uma
impressionante valorização de 120%.

Mercado das Commodities
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Fonte: Bloomberg

Durante o mês de Julho, as Commodities mundiais registaram quedas assinaláveis, sobretudo em função do 
crescente pessimismo em relação ao crescimento económico da China. No sector energético, o Brent, 
petróleo de referência das exportações de Angola, fixou-se no final do mês em torno de 52,21 USD/barril, 
com uma variação acumulada mensal negativa de 17,90%, em parte também influenciado pelas 
expectativas de aumento da oferta mundial, como consequência do recente acordo sobre o programa 
nuclear do Irão. Nos metais preciosos, o ouro acompanhou a tendência de queda do mês anterior, 
registando uma variação mensal acumulada negativa de 6,53%, numa altura em que a China anunciou que 
nos últimos 6 anos as suas reservas de Ouro aumentaram em 60% o que de certa forma desiludiu o 
mercado que esperava por um maior aumento destas reservas. Por último, o preço do Trigo também 
registou um decréscimo significativo de 110 USD/bushel, fixando-se em 504,75 USD/bushel no final do 
mês, em resultado da conjugação entre o aumento da oferta desta commodity e uma menor procura no 
mercado internacional.

Agenda Económica

EUA Previsto Anterior Data

Balança Comercial -42,80B -40,94B 05 Agosto

Taxa de Desemprego
5,3% 5,3% 07 Agosto

Estoques de Petróleo Bruto -1,817M -4,407M 12 Agosto

Europa Previsto Anterior Data

Balança Comercial (Zona Euro) -- 24,90B 16 Julho
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PMI Industrial (Zona Euro) 52,20B 52,20B 03 Agosto

Taxa de Desemprego (Portugal) -- 13,70% 05 Agosto

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

Outras Geografias Previsto Anterior Data

Balança Comercial (China) 53,25B 46,54B 07 Agosto

Balança Comercial (Brasil) 2,30B 4,53B 03 Agosto

Taxa de Desemprego (Brasil)
7,1% 6,9% 20 Agosto

Calendário de Eventos

País Evento Instituição Data

Bélgica Encontro do Eurogrupo UE 14 Agosto

EUA FSB Steering Commitee IOSCO 31 Agosto

Bélgica Encontro do Comité do Parlamento Europeu UE 31 Agosto

Sabia que…

O QUE É A BOLSA DE MERCADORIAS?

Bolsa de mercadorias é um mercado aberto e organizado onde uma quantidade padronizada de 

commodities e activos financeiros derivados são negociados. A bolsa de mercadorias pode ser à 

vista ou de futuros, sendo que a maior parte delas são de futuros.

 Na bolsa de mercadorias negoceia-se principalmente os seguintes bens: commodities de minerais

(petróleo e seus derivados, ouro, prata, platina, paládio, cobre e alumínio), commodities agrícolas 
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(trigo, milho, soja, açúcar, café, algodão), além de diversos outros produtos financeiros (futuros , 

opções).

Numa bolsa de mercadorias de futuros, ocorre a compra e venda de contratos de futuros e de 

opções sobre futuros, nos quais determina-se os preços futuros das referidas mercadorias. Por 

exemplo, um produtor de milho poderia entrar num contrato de futuros de milho na bolsa de 

mercadorias fixando um preço para uma venda de uma determinada quantidade de milho em uma 

data futura, enquanto, ao mesmo tempo, um especulador poderia comprar e vender futuros do milho 

com a esperança de lucrar com futuras alterações nos preços do milho. As principais bolsas de 

mercadorias de futuros são a New York Mercantile Exchange (NYMEX) e a Chicago Mercantile

Exchange (CME).

Por outro lado, na bolsa de mercadorias à vista, as commodities e os derivados são negociados num 

prazo de T+1, isto é, são liquidados em 1 dia. São exemplos de bolsas de mercadorias à vista a

Ethiopia Commodity Exchange e a East Africa Exchange Rwanda.

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
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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

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:
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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. 

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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