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Variação dos Índices Accionistas 

 
Fonte: Bloomberg 
 
 

 
 

 
Comportamento do Mercado Cambial 

 
    Fonte: Bloomberg 

 
 
 
 
 
 
 
Comportamento do Mercado de Commodities (USD)  

 
     Fonte: Bloomberg 

 
 

Mercado Accionista  

No mês de Março, os principais mercados accionistas fecharam em terreno 

positivo, embora na segunda e última semana do mês os mercados negociaram 

em terreno. A Fed anunciou mais uma vez a redução das aquisições mensais de 

activos em USD 10.000 milhões (fixando-se agora num ritmo mensal de USD 

55.000 milhões), e a possibilidade de acelerar a subida das taxas de juros de 

0,25% para 1% ao ano, a partir de 2015. Nos Estados Unidos da América, o 

índice S&P 500 encerrou o mês com o desempenho positivo de 0,69%, 

registando uma variação negativa de 3,62 p.p, face ao mês anterior.  

 

No velho continente, o Eurostoxx50 teve um desempenho positivo mensal de 

0,39%, variação inferior em cerca de 4,1 p.p ao do mês passado, com as 

principais noticiais do mês marcado com anexação da Crimeia ao território 

Rússia, e o congelamento de bens e restrição de vistos para pessoas que tenham 

sido responsáveis pela violação da soberania da Ucrânia por parte dos EUA.  

 

Os mercados emergentes encerraram o mês com um desempenho positivo de 

2,92%, inferior a 0,27 p.p em relação ao mês de Fevereiro. Este indicador foi 

impulsionado pelo índice Ibovespa, que relevou uma variação positiva mensal de 

7,05%, beneficiado por fluxo positivo de recursos, especialmente de investidores 

estrangeiros. Apesar da incerteza sobre o risco geopolítico com a Rússia continua 

a ser um factor de risco para os mercados emergentes. 

 

Mercado Cambial  

O BNA, no mês de Março de 2014, vendeu ao sistema bancário divisas no 

montante de USD 1.115 milhões, um decréscimo de 6%, comparado com o mês 

de Fevereiro e uma redução de 23%, em relação o período homólogo de 2013. A 

taxa de câmbio média de venda do par USD/AOA no período em análise foi de 

97,85, apresentando uma valorização de 0,001% em relação ao dólar no mês 

anterior. Ainda neste período verificou-se um comportamento quase constante da 

taxa de câmbio do Kwanza face ao Dólar, o que resultou de numa maior 

participação dos bancos comerciais ao mercado secundário num âmbito da 

aplicação da lei cambial para o sector petrolífero. 

 

No mercado internacional, o par EUR/USD encerrou o mês a negociar a 1,377, 

registando uma depreciação do Euro em 0,22%, comparado com o mês de 

Fevereiro.  

Mercado das Commodities 

O mercado de commodities encerrou o mês de Março em direcções distintas. Na 

bolsa de futuros ICE, o petróleo bruto Brent para entrega em Maio fixou-se no 

último dia do mês em 107,76 USD/Barril, apresentando uma variação negativa 

mensal de 1,2%. Da mesma forma, o Ouro negociado na bolsa Nymex, para 

entrega em Abril encerrou no mês de Março em baixa de 2,98%, tendo-se situado 

em 1.286,92 USD/Onça. Numa altura em que a Fed anunciava a redução dos 

estímulos dos activos e a redução da taxa de juro de referência, que está num 

intervalo de 0% a 0,25% desde 2008, e começara a subir em 2015 e que deverá 

terminar o ano em 1%.  

 

Por seu lado, na bolsa de Chicago o preço do trigo teve um desempenho positivo 

de 15,77%, em relação ao mês de Fevereiro. O trigo para entrega em Maio foi 

negociado no último dia de Março a 697,25 USD/bushel. Este desempenho deve-

se a dois motivos: por um lado, pela questão política na Rússia e na Ucrânia, 

sendo o quinto e sexto maiores exportadores mundiais, respectivamente e por 

outro lado, as condições meteorológicas nos Estados Unidos, o maior exportador 

de cereal no mundo, que está a prejudicar as lavouras de inverno. 
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Comportamento das Taxas Interbancárias de Referências 

    
Fonte: Bloomberg e Execução do Mercado do BNA 

 
Comportamento da Luibor  

     
  Fonte: BNA 
 

Comportamento da Inflação 

 
Fonte: INE, Bloomberg 

 

Comportamento do Mercado da Dívida Pública 

Fonte: BNA 

Emissão de Dívida Pública em Milhões de AOA – Março -14 

Títulos Montantes Taxa de Juro 

Média Ponderada 

Maturidade 

BT´s   

86,6 

3,66% 91 Dias 

3,82% 182 Dias 

  4,92% 364 Dias 

OTMN-TXC  12,16 7,00% 2 Anos 

 

OTMN-NR 

 

 

24,5 

7,35% 2 Anos 

7,74% 3 Anos 

8,00% 4 Anos 

8,25% 5 Anos 

Mercado Monetário Interbancário 
O Comité de Política Monetária (CPM) do Banco Nacional de Angola, na sua 

reunião de Março, pela segunda vez consecutiva decidiu aumentar taxa de juro 

de Facilidade Permanente de Absorção de Liquidez de 0,75% à 1,25% a.a, no 

mês de Fevereiro, e 1,50% a.a em Março, por outro lado, observou se uma 

redução na taxa de juro de Facilidade Permanente de Cedência de Liquidez de 

10,25% para 10% ao ano, mantendo as restantes taxas. Estas mudanças de 

política indiciam intensão de redução dos níveis de liquidez   

No mercado interbancário, as diferentes maturidades da Luibor encerraram o 

mês com posições opostas. As taxas Luibor dos empréstimos com maturidades 

de 1, 30 e 180 dias tiveram um desempenho negativo de 0,53; 0,03 e 0,01 

pontos percentuais, comparativamente com a última semana de Fevereiro, 

enquanto as taxas Luibor com maturidades de 90, 270 e 360 dias 

apresentaram uma performance positiva de 0,03; 0,01 e 0,07 p.p, 

respectivamente, relativamente ao mês de Fevereiro. 

No mercado internacional as taxas Euribor 6M e Libor 6M terminaram o mês de 

Março em sentido oposto. A Euribor 6M o indexante do Euro sistema encerrou 

o mês com um comportamento positivo de 0,034 p.p situando-se em 0,42%, o 

que encarece os créditos concedidos a economia. Enquanto isso, a Libor 6M 

encerrou o mês com o desempenho negativo de 0,002 p.p, quando comparado 

com o mês transacto, situando-se no último dia de março em 0,329% 

 

Índice de Preços do Consumidor (IPC)  
No mês de Fevereiro, a inflação homóloga dos últimos 12 meses de Angola foi 

de 7,48%, uma baixa de 1,56 p.p. em comparação ao período homólogo. Do 

mesmo modo, no mês de fevereiro a inflação mensal situou-se em 0,49%, uma 

diminuição de 0,27 p.p, relativamente, ao mês de Janeiro.  

Na Zona do Euro, a taxa de inflação dos últimos 12 meses no mês de Fevereiro 

caiu para 0,7%, face aos 0,8% de janeiro. Esta redução reforça o risco da Zona 

Euro cair numa deflação, embora que, o BCE tem colocado as taxas de juros 

de referencias próximo de zero para evitar as pressões deflacionista na Zona 

Euro.  

Por sua vez, a taxa de inflação dos últimos 12 meses dos EUA teve uma 

variação negativa de 0,5 p.p., passando de 1,6%, em Janeiro, para 1,1%, no 

mês de Fevereiro, uma vez estar longe dos objectos do Banco Central 

Americano em conduzir a taxa de inflação próximo de 2%.  

 

Mercado de Dívida Pública 
No mês de Março, o BNA colocou no mercado primário Títulos públicos no 

montante de AOA 123,3 mil milhões, correspondente a uma variação de 69%, 

em comparação ao mês anterior. Os títulos colocados configuravam – se em 

Bilhetes de Tesouro (70%) e Obrigações de Tesouro (30%). 

Os BT´s emitidos foram para as maturidades de 91, 182 e 364 dias, à taxa de 

juro média apurada foram de 3,66%, 3,82 e 4,92% ano, respectivamente, uma 

variação positiva de 0,14; 0,11 e 0,04 p.p para a mesmas maturidades. No que 

toca a colocação para médio e longo prazo, as taxas de juros situaram – se 

entre 7% à 8,25%. 

Ainda no mês de Março, o BNA fez uma emissão de OT´s em moeda 

estrangeira no montante de USD 7,0 milhões, com maturidade de 5 anos, à 

taxa Libor a 6M acrescida de spread de 2,5% 
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CALENDÁRIO DE EVENTOS  

País Evento Instituição Data 

Geneva Riscos nas Negociação Agrícolas: Cimeira -2014 dos Mercados Emergentes          IRN International   18-19 Jun/14 

Portugal Gestão Financeira de tesouraria e de risco para empresas em Portugal EuroFinance 04  Jun/14 

Brasil 39th Annual Conference of the International Organization of Securities 

Commissions (IOSCO) 

IOSCO 28 Set á 02 Out/14 

Hong- Kong Seminário Treino de APRC Mobile SFC- Hong Kong 10-12 Dez/14 

 

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 

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. 

 

http://pt.investing.com/education/irn-international
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Sabia que… 

YTM – Yield To Maturity é um termo inglês que significa Rendimento até ao Vencimento de ou Rendimento à Maturidade. O 

YTM reflete o rendimento (yield) efectivo dos títulos de renda fixa até ao seu vencimento (maturity).  

O YTM é o indicador de rendimento mais utilizado para títulos de renda fixa, também é designado por Taxa Interna de Retorno 

(TIR) a taxa de desconto que iguala, em determinada data, entradas e saídas de caixa previstas de um investimento. É 

importante referir que a YTM não representa a taxa de juro (Taxa de cupão) à qual o emitente da obrigação está a ser financiado, 

ou seja, quando se diz que a yield da obrigação angolana a 5 anos está a 5%, não significa que o Estado esteja a pagar o juro de 

5%, mas sim, que investidor irá ganhar em termos anualizados 5% até a data de maturidade da obrigação. 

 

Diferença entre a taxa de cupão e a YTM 

 

 Os títulos de dívida pública são geralmente obrigações de renda fixa. Este tipo de obrigações caracteriza-se pelo valor 

nominal (o montante devolvido pelo devedor no final da duração da obrigação) e pela uma taxa de cupão, geralmente 

anual ou semestral fixa durante a vigência do contrato. 

 

 Quando uma obrigação de renda fixa é transacionada, isto é, quando alguém paga um determinado preço por ela, 

esse preço relaciona-se com os fluxos financeiros acima referidos (valor nominal e cupões) através de uma taxa a que 

se chama yield to maturity (YTM). 

 

 Os fluxos financeiros relacionados com a obrigação de renda fixa são, por definição, fixos. A variação dos juros pagos 

pelo Estado, vulgo YTM, resulta das variações no preço de transacção das mesmas. Assim, se a YTM pretendida é 

exactamente igual à taxa do cupão, o preço da obrigação é igual ao seu valor nominal, neste caso chama-se uma 

obrigação ao par. Se a YTM é menor que a taxa do cupão o preço é superior ao valor nominal; se maior, o preço é 

inferior. Por exemplo, quem comprar uma obrigação na data de emissão ao preço inicial, também denominado “par”, 

terá um retorno igual à taxa de cupão. No caso de o título estar a cotar a um preço inferior, abaixo do par, é 

necessário calcular a yield para se ter em conta a diferença entre o valor nominal da obrigação, recebida na data de 

maturidade, e o preço ao qual o título foi adquirido no mercado. 

A diferença entre a taxa de cupão e a yield deve-se à cotação ou a transação da obrigação nos mercados de capitais.  

 

Como calcular o YTM 

 

1. Vamos admitir um título com prazo de vencimento de 3 anos e que paga a taxa de cupão proporcional a 9% a.a. O 

valor nominal do título é de Akz 1.000,00, sendo negociado ao mercado a Akz 965,00. 

Cupão do juro anual: 1000X9%= Akz90 (valor do juro do cupão no fim de um ano) 

YTM = 90/965= 9,33% a.a. O YTM ou a TIR está acima da taxa de cupão. 

 

2. Agora vamos admitir que o mesmo título pague a taxa de cupão semestral de 9% a.a. 

Prazo de vencimento: 3x2= 6 semestre 

 Taxa de cupão: 9/2= 4,5% a.s (ao semestre) 

 Cupão semestral: 1000x4,5%= 45 kz por semestre 

965= 
45

(1+𝑌𝑇𝑀)1
 + 

45

(1+𝑌𝑇𝑀)2
+ 

45

 1+𝑌𝑇𝑀 3
 + 

45

 1+𝑌𝑇𝑀 4
 + 

45

(1+𝑌𝑇𝑀)5
 + 

45

(1+𝑌𝑇𝑀)6
 

 
YTM= 5,19% a.s   

Vamos converter numa YTM anual 5,19%x2= 10,38% a.a 

 

 



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. 

 

 
 
 

 

 

2014 

NEWSLETTER MERCADOS FINANCEIROS 

 
 

Mês: Março 

5 

          Departamento de Estudos e Análises 

 
 Destaques Internacionais 
 

 27/03/14 – Cuba abre portas ao investimento estrangeiro (Jornaldenegocios) 
 25/03/14 – G7 suspende reuniões com Rússia devido a Ucrânia (JornaldeNegocios) 
 24/03/14 – Fed revê em baixa as estimativas de crescimento para os EUA (Valor) 
 20/03/14 – BRICS querem menor dependência do Dólar (OJE) 
 19/03/14 – Bolsa de Valores de Moçambique lança serviço electrónico para registo de títulos mobiliários (JornaldeNegocios) 
 18/03/14 – Grécia prepara primeira emissão de obrigações em quatro anos (OJE)   
 10/03/14 – Euribor sobe em todas as frentes (Economico) 

 

   
Destaques Locais 

 
 31/03/14 – Inter-Relações entre Contas Macroeconómicas em análise (MinFin) 
 31/03/14 – Angola e Estados Unidos analisam em Washington comércio e investimento bilateral. (MinFin) 
 31/03/14 – CMC e ARSEG assinam acordo de cooperação. (MinFin) 
 28/03/14 – Presidente da República nomeia Conselho de Administração da BODIVA (Angop)    
 28/03/14 – Especialista do FMI defende reforço da Política Fiscal em Angola. (MinFin) 
 26/03/14 – Comissão do Mercado de Capitais estreita relações com congêneres africanas (MinFin) 
 25/03/14 – Novo aeroporto impulsiona parceria (JornaldeAngola)  
 24/03/14 – Desequilíbrios contabilísticos das firmas angolanas podem adiar abertura da BODIVA (JornaldeAngola) 
 20/03/14 – FMI prevê crescimento económico de 5,3% para Angola (JornaldeAngola) 
 19/03/14 – Parlamento aprova emissão de moedas de 20 kwanzas (JornaldeAngola) 
 08/03/14 – Produção da Sonangol condicionada (MinFin) 

 
 
Agenda Económica   
 

EUA Previsto Anterior Data 

Índice de Preço no Consumidor A/A 

PIB Anualizado T/T 1Q 

Taxa de desemprego 

Expectativas Económicas Bloomberg 

-- 

-- 

6,6% 

-- 

1,1% 

2,6% 

6,7% 

-12 

15 Abril 

30 Abril 

04 Abril 

17 Abril 

Europa Previsto Anterior Data 
Índice de Preço no consumidor (anual - Zona Euro) 

Taxa de desemprego (Alemanha)  

Taxa de Preço no Consumidor (UK)  

Confiança no Consumidor (Zona Euro) 

-- 

-- 

-- 

-- 

0,7% 

        6,7% 

1,7% 

-9,3 

16 Abril 

30 Abril 

15 Abril 

22 Abril 

 

Outras Geografias Previsto Anterior Data 
Índice de Preço no Consumidor A/A (África do Sul)  

Taxa Selic (Brasil)  

Importações (Rússia)  

Índice de Preço no Consumidor A/A (India) 

-- 

10% 

24,8B 

8,10% 

5,9% 

10,75% 

20,6B 

-- 

 

   23 Abril 

         02  Abril 

11 Abril 

          15 Abril 

 

               Fonte: Bloomberg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://jornaldeangola.sapo.ao/mundo/cuba_abre_portas_ao_investimentos
http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2014-03/g7-suspende-reunioes-com-russia-por-causa-de-crise-com-ucrania
http://www.costadacaparica.com.pt/new.asp?id=1274505&t=Fed-rev%EA-em-baixa-estimativas-de-crescimento-para-os-EUA
http://www.oje.pt/noticias/internacional/brics-querem-menor-dependencia-do-dolar
http://www.bvm.co.mz/index.php/noticias/73-lancamento-da-versao-2-do-siae
http://economico.sapo.pt/noticias/grecia-prepara-primeira-emissao-de-obrigacoes-em-quatro-anos_189287.html
http://economico.sapo.pt/noticias/euribor-sobem-em-todas-as-frentes_182363.html
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