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Banco Keve adere à BODIVA. O Keve pretende, com a entrada na BODIVA, prestar um 

serviço de excelência aos seus clientes proporcionando segurança, tranquilidade e 

conveniência. 

O Banco Keve e a Bolsa de Dívida e Valores de Angola (BODIVA) assinaram, nesta terça-feira, 

10 de Novembro, um contrato que habilita o Banco Keve a possibilidade de actuar nos mercados 

regulamentados em nome próprio e como intermediário na execução de ordens de terceiros.  

O acordo permite ao Banco Keve participar, em nome dos seus clientes, nos mercados de 

Registo dos Títulos do Tesouro, de Transacções por Grosso e também de Transacções em 

Continuo. O presidente do Conselho de Administração do Banco, Victor Cardoso, disse que com 

esta adesão, o banco assume um compromisso com a BODIVA no sentido de colaborar na 

dinamização do mercado de capital, por via das transações, com a compra de valores mobiliários, 

obrigações, acções, bem como prestar assessoria especializada aos clientes no sentido de fazer 

as melhores opções de investimentos.  

O gestor disse que a instituição que dirige pretende, com a entrada na BODIVA, prestar um 

serviço de excelência aos seus clientes proporcionando segurança, tranquilidade e conveniência. 

 

"Com isso ganhamos mais uma alternativa de investimentos para os nossos clientes e para o 

banco, na qualidade de intermediário, queremos proporcionar urna mais-vai ia para os nossos 

clientes e uma oportunidade de criação de valores" disse Victor Cardoso. O presidente do 

Conselho de Administração do Banco Keve disse ainda tratar se de mais unia conquista na 

afirmação da instituição no mercado, contribuindo, desta forma, para as expectativas criadas 

pelo Executivo angolano, quando decidiu criar o mercado de capitais.  

Realçou que os títulos da divida pública já eram transacionados, apesar de no passado não 

serem transacionados em bolsa, mas já havia mercado em títulos de divida pública no mercado 

balcão desde 2003, ano em que foi emitido as primeiras obrigações, portanto, disse ser familiar. 

"Estas transações com título de divida pública vai permitir a todos os intervenientes no mercado 
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ganhar mais conhecimentos sobre os produtos subsequentes como as obrigações e acções de 

empresas e mais tarde os contratos futuros", afirma Cardoso. 

Para o presidente da Comissão Executiva da BODIVA, Pedro Pitta Groz, com a entrada do banco 

Keve permitirá ter acesso Director à plataforma de negociação e de liquidação. Pedro Pitta Groz 

disse que doravante todas as ordens que serão dadas pelos clientes terão de ser sempre por 

membros da BODIVA que sejam de negociação. "O Banco Keve é agora o sétimo membro de 

negociação e será uma das instituições financeiras para participar no desenvolvimento da 

dinamização dos mercados em Angola e em particular dos mercados de bolsas". Pedro Pitta 

Groz anunciou o registo de 10 bancos até ao fim do ano. " Contamos ter até ao final do ano, 10 

instituições financeiras admitidas na BODIVA, estamos já a operar para se concretizar este 

objectivo. 

 

BODIVA movimentou mais de 8 mil milhões 

A Bolsa de Dívida e Valores de Angola (BODIVA) registou, durante o mês de Outubro, a 

negociação de 55.111 obrigações do tesouro, movimentando assim, um montante superior a oito 

(8) mil milhões de Kwanzas. Segundo o relatório mensal da BODIVA estas transacções foram 

registadas pelo Banco de Fomento Angola (BFA), Banco Millennium Angola (BMA) e, Banco 

Angolano de Investimentos (BAI) com uma quota de mercado, correspondente a 75,61%, 13,14% 

e a 11,25%% respectivamente.  

Consta ainda do relatório 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 transações. 

"Neste sentido, todo e qualquer investidor que pretenda transacionar títulos de dívida do Estado 

Angolano, deverá contactar os intermediários financeiros licenciados pela Comissão de Mercado 

de Capitais (CMC) e registados na BODIVA". 


