
 
 

BODIVA anota mais de USD 250 milhões, mas 

transacções baixam 

Semanário Angolense 

 11/09/15 

De Maio a Agosto, desde que começou a negociar os títulos do tesouro, a Bolsa de Dívida 

e Valores de Angola registou transacções de mais de 250 milhões de dólares 

intermediadas por quatro bancos. Entretanto, os dois últimos meses mostram uma queda 

de aquisição. 

O volume total de negócios da Bolsa de Dívida e Valores de Angola (BODIVA) registado desde 

a abertura desse mercado, em Maio deste ano, até ao passado mês de Agosto, ultrapassa os 

250 milhões de Dólares norte-americanos, todavia o registo das receitas das transacções 

referentes aos dois últimos meses mostra uma considerável baixa. De acordo com as 

informações disponibilizadas pela BODIVA, no mês passado foram negociadas 39.434 

Obrigações do Tesouro (OT) que resultaram em cerca de 47 milhões de Dólares norte-

americanos (mais de cinco biliões de Kwanzas). 

O valor de Agosto representa uma diminuição em torno de 24 milhões de Dólares norte-

americanos em relação ao registado nas negociações do mês anterior. Em Julho o volume de 

venda das 63 mil e 200 Obrigações do Tesouro foi de 71 milhões de Dólares norte-americanos. 

Conforme os dados informados pela Bolsa, de Junho a Julho já se havia assinalado uma queda 

no total das transacções, na medida em que, no mês de Junho a negociação de 161.301 OT e 

Bilhetes do Tesouro movimentou um montante superior 22 bilhões de Kwanzas (sensivelmente 

197 milhões de dólares norte-americanos). A baixa, nesse caso, cifrou-se em mais ou menos 

126 milhões de Dólares. Durante o mês de Maio, o primeiro da actividade da BODIVA na 

negociação de títulos do tesouro, registou-se a transacção de 27.779 OT que resultaram em 47 

milhões de Dólares norte-americanos (mais de cinco biliões de Kwanzas). Nota-se que, ao 

contrário das cifras dos últimos dois meses, em Junho houve um exponencial salto de 

negociações. 

 

 

 

 



 
 
Intermediários 

Todas essas operações realizadas durante os quatro meses de referência, pelo que comunicou 

a Comissão do Mercado de Capitais (CMC) - enquanto instituição responsável pela 

regulamentação, supervisão, fiscalização e promoção dos Mercados de Valores Mobiliários e 

Instrumentos Derivados de Angola - foram integralmente registadas por quatro intermediários 

financeiros: Banco de Fomento Angola (BFA), o Banco de Negócios Internacional (BNI), o Banco 

Angolano de Investimento (BAI) e o Banco Millennium Angola. 

 

BODIVA 2015 dólares registados em Agosto, o BFA - que foi a primeira entidade a registar-se 

na BODIVA como membro de negociação e liquidação - intermediou a transacção da maior parte 

dos títulos da dívida (78,41%) enquanto o BNI e o BAI intermediaram o restante 

(respectivamente, 19,35% e 2,24%). Em Julho o BFA também foi o maior intermediário das 

transacções feitas na BODIVA, tendo sido responsável por 74,65% das negociações. Nesse mês 

o segundo maior intermediário foi o Banco BAI com 12,71% das transacções seguido bem de 

perto pelo Banco Millennium Angola, com 12,61% do total das negociações. 

No mês em que se registou o maior movimento na venda de títulos da dívida pública, o mês de 

Junho, o BFA ficou com quase todo o «bolo» de transações -84,60%, enquanto o Millennium 

Angola (9, 50%) e o BAI (5,85%) ficaram com a outra parte. Em Maio, que foi o primeiro mês de 

negociação de títulos do tesouro, o intermediário financeiro foi o Banco de Fomento Angola. O 

Mercado de Registo de Títulos do Tesouro (MRTT) é o primeiro segmento de mercado a ser 

disponibilizado pela BODIVA.  

Segundo a CMC, tem como objectivo permitir aos investidores particulares e institucionais o 

registo em mercado regulamentado de operações de compra e venda de títulos do tesouro, que 

até agora eram efectuadas sem o conhecimento dos restantes participantes do mercado de 

dívida pública titulada, e do público em geral. A CMC faz saber que o registo das transacções no 

MRTT, ao dar a conhecer a todo o mercado os termos dos negócios (preço e quantidade) 

efectuados, irá concorrer para o aumento da transparência e da confiança dos investidores, 

bem,- como para a formação de uma curva de preços para os activos nele registados, que 

deverão servir de referência para futuras transacções. 


