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 Destaques Internacionais 
 

 28/02/14 – Ex-Presidente Ianukovitch vai continuar “a lutar pelo futuro da Ucrânia” (Jornaldenegocios) 
 24/02/14 – S&P 500 atinge novo máximo histórico (JornaldeNegocios) 
 24/02/14 – Indonésia e África do Sul pedem “clareza no G20” aos EUA (Valor) 
 24/02/14 – EUA e FMI querem ajudar na reconstrução económica da Ucrânia perante eventual default (OJE) 
 21/02/14 – Apple vai usar software do iPhone em automóveis (JornaldeNegocios) 
 21/02/14 – Lisboa e Porto no top 3 do sul da Europa para investir, diz Financial Time (OJE)   
 21/02/14 – Crise na Ucrânia cancela leilão russo (Economico) 

 

   
Destaques Locais 

 
 28/02/14 – Banco BIC abre representação na África do Sul (JornaldeAngola) 
 28/02/14 – Sistema tributário nacional multiplica receitas (JornaldeAngola) 
 28/02/14 – Medidas preventivas a quem subir o preço dos produtos da cesta básica. (MinFin)    
 28/02/14 – BNA Aumenta Taxa de Juro (MinFin) 
 25/02/14 – Leilão de blocos em terra (JornaldeAngola)  
 23/02/14 – Custódia de valores na banca comercial (JornaldeAngola) 
 21/02/14 – Angola na liderança de agência da ONU (JornaldeAngola) 
 20/02/14 – Ministra das Finanças de Cabo Verde faz balanço positivo da sua visita a Angola (MinFin) 
 20/02/14 – Angola diminuiu o volume das trocas com a China (JornaldeAngola) 
 19/02/14 – Evolução da CMC impressiona Cristina Duarte (MinFin) 
 19/02/14 – CPLP convidada a explorar crude (JornaldeAngola) 

 
 
Agenda Económica 
 

EUA Previsto Anterior Data 

Índice de Preços de Importação A/A 

Pedidos de Subsídio de Desemprego 

Índice de Preços do Consumidor A/A  

Expectativas Económicas  

-19% 

2908K 

1,6% 

-3 

 

1,5% 

2907K 

1,5% 

-5 

 

13 Mar 

13 Mar 

18 Mar 

20 Mar 

 

Europa Previsto Anterior Data 
Índice de Preços do Consumidor (anual - Zona Euro) 

Taxa de novos pedidos de subsídio de desemprego (Reino Unido)  

Taxa de desemprego ILO 3M  

Sentix - Confiança do Investidor (Zona Euro) 

0,8% 

-- 

7,2% 

14,0 

0,7% 

        3,6% 

-- 

13,3 

17 Mar 

19 Mar 

19 Mar 

10 Mar 

 

Outras Geografias Previsto Anterior Data 
Índice de Preços do Consumidor A/A (África do sul)  

Taxa de desemprego (Rússia)  

Importações (Rússia)  

Índice de Preços do Consumidor A/A (Brasil) 

-- 

5,7% 

21,7B 

5,63% 

5,80% 

5,6% 

33,4B 

5,69% 

 

   19 Mar 

20 Mar 

14 Mar 

12 Mar 

 

   
               Fonte: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jornaldenegocios.pt/economia/europa/detalhe/ex_presidente_ianukovitch_vai_continuar_a_lutar_pelo_futuro_da_ucrania.html
http://www.jornaldenegocios.pt/mercados/bolsa/detalhe/sp_500_atinge_novo_maximo_historico.html
http://www.portalangop.co.ao/angola/pt_pt/noticias/internacional/2014/1/8/Indonesia-Africa-Sul-pedem-aos-Estados-Unidos-clareza-G20,a0752c13-bd6a-44c3-9bd4-8b54c87b0ac6.html
http://www.oje.pt/noticias/internacional/eua-e-fmi-querem-ajudar-na-reconstrucao-economica-da-ucrania-perante-eventual-default
http://www.valor.com.br/empresas/3449200/apple-vai-usar-software-do-iphone-em-automoveis
http://www.oje.pt/noticias/internacional/lisboa-e-porto-no-top-3-do-sul-da-europa-para-investir-diz-ft
http://economico.sapo.pt/noticias/crise-na-ucrania-cancela-leilao-russo_187697.html
http://jornaldeangola.sapo.ao/economia/bic_abre_representacao_na_africa_do_sul
http://jornaldeangola.sapo.ao/economia/sistema_tributario_multiplica_receitas
http://www.minfin.gv.ao/press/news_537.htm
http://www.minfin.gv.ao/press/news_540.htm
http://jornaldeangola.sapo.ao/economia/leilao_de_blocos_em_terra
http://jornaldeangola.sapo.ao/economia/banca/custodia_de_valores_na_banca_comercial
http://jornaldeangola.sapo.ao/economia/angola_na_lideranca_de_agencia_da_onu
http://www.minfin.gv.ao/press/news_525.htm
http://jornaldeangola.sapo.ao/economia/diminuiu_o_volume_das_trocas_com_a_china
http://www.minfin.gv.ao/press/news_522.htm
http://jornaldeangola.sapo.ao/economia/cplp_convidada_a_explorar_crude
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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 Fevereiro último, os principais mercados accionistas fecharam em alta. 

Segundo o índice MSCI World, as bolsas mundiais registaram em Fevereiro, a maior 

valorização do ano (4,7%), após a correção gerada pela instabilidade dos mercados 

emergentes. Os mercados dos Estados Unidos e da Europa são os que mais 

contribuíram para os ganhos. Os índices S&P 500 e Eurostoxx50 reflectiram este 

desempenho, valorizando 4,0%, em relação ao mês anterior. Os mercados 

emergentes, por seu turno, seguiram o ritmo dos EUA e Europa, com uma 

valorização de 3,0% no mês de Fevereiro.  

Favoreceram o bom desempenho das bolsas o crescimento das exportações 

(10,6%) e das importações (10,0%) da China, o aumento da taxa de inflação no 

Japão (1,4%, em Janeiro), a terceira mais alta dos últimos 57 meses; a decisão do 

BCE em manter inalterada a taxa de juros de referência no mínimo de 0,25% e o 

discurso da nova presidente do Fed, segundo o qual, está empenhada em alcançar 

dois objectivos do seu mandato: ajudar a economia a regressar ao pleno emprego e 

levar a inflação para próximo de 2%. 

 

Mercado Cambial  

No pretérito mês de Fevereiro, o BNA vendeu ao sistema bancário divisas no 

montante de USD 1.190 milhões, registando um decréscimo de 15,0%, quando 

comparado com o mês anterior e uma redução de 18,0% em relação ao período 

homólogo de 2013. A taxa de câmbio média de venda do par USD/AOA no período 

em análise foi de 97,86, representado assim uma valorização de 0,01% da moeda 

angolana em relação à moeda norte-americana entre Janeiro e Fevereiro. 

No mercado internacional, o par EUR/USD encerrou o mês a negociar a 1,381, 

registando-se uma apreciação do Euro de 2,0%, quando comparado com o mês de 

Janeiro. O mês de Fevereiro representou para a paridade EUR/USD um período de 

inflexão, dado o registo histórico de Janeiro, que dava conta da perda do valor do 

Euro face ao USD. Numa altura em que foi publicado o PIB da Zona Euro, que subiu 

0,3%, após a subida de 0,1% registada no 3º trimestre e contra os 0,2% estimados. 

 

Mercado das Commodities 

O mercado de commodities encerrou o mês de Fevereiro em alta. O sector de 

energia está a beneficiar – se da tensão geopolítica em ascensão na Ucrânia, uma 

vez que a conduta principal do gás Russo que fornece a Europa passa pela Ucrânia. 

Os investidores colocaram o petróleo e o gás natural na lista de preocupações, 

induzindo assim o preço dos mesmos para uma tendência de subida. Na bolsa de 

futuros ICE, o petróleo bruto Brent para entrega em Abril fixou-se no último dia do 

mês em 109,07 USD/Barril, apresentando uma variação positiva mensal de 3,0%. 

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

de 3,0%, em relação ao mês de Janeiro. O trigo para entrega em Março foi 

negociado no último dia de Fevereiro a 602,25 USD/bushel, num momento em que 

o segundo maior comprador de trigo da Ásia – o Japão - anunciou que irá aumentar 

a importação dos Estados Unidos, após o Canadá ter atrasado a entrega de trigo 

devido à interrupção nos transportes ferroviários causada pelas más condições 

climáticas (Neve).  

 

 Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o Ouro para entrega em Abril encerrou 

em alta de 7,0% no mês de Fevereiro, tendo-se situado em 1.326,39 USD/Onça, 

tendência que pode estar ligada ao desinvestimento russo em curso na Ucrânia até 

que a situação se normalize, verificando-se assim uma maior procura pelo Ouro 

como alternativa de investimento.  
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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  – Fevereiro -14 

Títulos Montantes Taxa de Juro 

Média Ponderada 

Maturidade 

BT´s   

57,8 

3,52% 91 Dias 

3,71% 182 Dias 

  4,89% 364 Dias 

OTMN-TXC  0,7 7,17% 2 Anos 

 

OTMN-NR 

 

 

14,3 

7,25% 2 Anos 

7,75% 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 Fevereiro, decidiu aumentar a taxa de juro de Facilidade Permanente 

de Absorção de Liquidez de 0,75% para 1,25% ao ano, mantendo inalteradas as 

restantes taxas. A taxa de facilidade permanente de absorção de liquidez permite 

ao banco central enxugar os excessos de liquidez do sistema bancário para 

manter em conformidade as normas prudenciais.  

No mercado interbancário, a Luibor com maturidades de 1, 30, 90, 180, 270 e 360 

dias situou-se na última semana de Fevereiro em 3,69%; 6,92%; 7,45%; 8,08%; 

8,77% e 9,44%, respectivamente, sofrendo reduções entre -0,01 p.p. e 0,46 p.p 

nas maturidades de 1, 90 e 279 dias e aumento de 0,02 p.p. nas restantes 

maturidades, comparativamente com a última semana do mês de Janeiro. Por 

outro lado, no mercado interbancário internacional, as taxas de referências Euribor 

e Libor a 6 meses apresentaram um desempenho negativo no mês de Fevereiro. 

A Euribor teve uma variação negativa de 0,012 p.p relativamente ao último dia de 

Janeiro, fixando-se no último dia de Fevereiro em 0,380%, enquanto a Libor 

fechou o mês em análise em 0,331%, apresentando uma queda mensal de 0,006 

p.p. quando comparado com o mês de transacto. 

 

Índice de Preços do Consumidor (IPC)  
No mês de Janeiro, a inflação homóloga em Angola, nos últimos 12 meses, foi de 

7,84%, um aumento de 0,15 p.p. em comparação ao mês anterior, e uma 

diminuição de 1,06 p.p. com o período homólogo, o que confirma a tendência de 

redução do ritmo de aumento do nível de preços na economia angolana.  

Na Zona do Euro, a taxa de inflação homóloga no mês de Janeiro foi 0,8%, numa 

altura em que o Banco Central Europeu realizava a última reunião do mês, tendo 

estipulado a meta de inflação em 1,0%, para 2014, com a previsão de chegar a 

1,5% daqui a dois anos, valor ainda abaixo da meta de médio prazo de 2,0%. 

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

positiva de 0,1 p.p., passando de 1,5%, em Dezembro, para 1,6%, no mês de 

Janeiro. Um dos objectos do banco central norte-americano é levar a taxa de 

inflação próximo de 2%.  

 

Mercado de Dívida Pública 
O BNA, no último mês de Fevereiro, colocou à disposição do mercado primário 

Títulos do Tesouro no montante de AOA 72,8 mil milhões, o que correspondeu a 

um aumento de 172%, em relação ao mês de Janeiro.  

A dívida contraída assumiu a forma de Bilhetes de Tesouro (79%), Obrigações de 

Tesouro indexados à variação cambial – OTMN-TXC (1%) e Obrigações de 

Tesouro Não Reajustáveis (20%). As emissões de Bilhetes de Tesouro 

(instrumentos domésticos de curto prazo com maior predominância nas 

colocações semanais do mercado primário) têm como finalidade financiar o fluxo 

de caixa do Tesouro no processo de execução orçamental. No entanto, desde o 

início do ano, já foi colocado no mercado primário dívida no montante de AOA 

87,60 mil milhões, da qual 77% em Bilhetes de Tesouro (BT´s). 

Os BT’s emitidos em Fevereiro foram-no para as maturidades de 91, 182 e 364 

dias, às taxas de juro médias apuradas de 3,52%, 3,71 e 4,98% ano, 

respectivamente, com uma variação positiva de 0,16 p.p. para a maturidade de 91 

dias e um decréscimo de 0,09 p.p. na maturidade de 364 dias em relação ao mês 

antecedente. Foram igualmente emitidas OT´s indexadas à taxa de câmbio com 

as maturidades de 2 anos, à taxa de juro de 7,17% ano e OT´s sem indexação 

para as maturidades de 2, 3, 4 e 5 anos, respectivamente. As taxas de juros 

médias negociadas foram 7,25%, 7,75%, 8,00% e 8,25%, apresentando variação 

positiva apenas na maturidade de 2 anos de 0,25 p.p.  
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CALENDÁRIO DE EVENTOS  

País Evento Instituição Data 

Geneva Riscos nas Negociações Agrícolas: Cimeira - 2014 dos M. Emergentes          IRN International   18-19 Jun/14 

Portugal Gestão Financeira de tesouraria e de risco para empresas em Portugal Euro-Finance 04  Jun/14 

Sydney ASIC Annual Forum 2014  ASIC 24 -25 Mar/14 

Japão SAVE THE DATE - AMCC (formerly SROCC) Mid Year Meeting IOSCO/FINRA/AMBIMA 07-08 Abr/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… 

 

O Intermediário Financeiro ou Agente de Intermediação é definido na Lei nº 12/05, de 23 de Setembro (Lei de Valores 

Mobiliários) como agente que realiza por conta própria ou de outrem, operações de compra, venda, colocação, distribuição, 

corretagem ou negociação de valores mobiliários e instrumentos derivados em Angola. A função basilar de um agente de 

intermediação na economia é direcionar recursos provenientes de onde houver superavit (poupadores) para onde houver défice 

(investidores ou tomadores) de capital para investimento. 

Tipos de agente de intermediação  

 Instituições de Crédito (bancos comerciais e outros) 

 Sociedades Corretoras 

 Sociedades de Distribuição 

 Sociedades de Investimento 

 Agentes Autónomos de Investimento 

 Sociedades gestoras de investimento colectivo 

 Outras instituições (prevista na Lei das Instituições Financeiras) 
 

Para ser um agente de intermediação é necessário obter a devida certificação e licenciamento, bem como a autorização, emitida 

pela Comissão do Mercado de Capitais, que em regulamento determina os requisitos necessários para a obtenção da devida 

certificação, licenciamento e autorização. Para se exercer a função de agente de intermediação autónoma de investimento deve-

se estar vinculado a uma instituição financeira de intermediação do mercado de capitais. 

 

 Os agentes de intermediação financeira têm a obrigação de realizar as suas actividades com diligência, lealdade e 

imparcialidade, dando sempre prioridade absoluta aos interesses dos seus clientes. Existindo conflitos, o agente deve manter a 

neutralidade. 

 

Os agentes de intermediação financeira no acto da sua intermediação têm o dever de: 

 Conhecer a situação financeira do seu cliente, bem como os seus objectivos e a experiencia em matéria de 

investimento, por forma a determinar qual a informação que lhes deve ser prestada para garantir um tomada de 

decisão de investimento esclarecida e fundamentada; 

 Informar a execução de determinada ordem de compra, ou de venda, de valores mobiliários e outros títulos; 

 Os riscos envolvido na operação a realizar;  

 A existência de fundo de garantia e o custo do serviço prestado; e 

 Informar os resultados da operação que efectue por conta do cliente. 

 

Para maior desenvolvimento do assunto aconselhamos a consultar a Lei nº13/05 (LIF), Lei nº 12/05 (LVM), Decreto Legislativo 

Presidencial nº5/13 e o Decreto Legislativo Presidencial nº 6/13. 

 


