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   Destaques Internacionais 
 

 30/01/14 – S&P mantém rating máximo da Alemanha (Jornaldenegocios) 

 28/01/14 – Economia britânica cresce em 2013 no ritmo mais rápido de 6 anos (Reuters) 
 28/01/14 – Crise argentina dificulta emissões de empresas brasileiras no exterior (Valor) 
 09/01/14 – O presidente do Fed espera expansão de 3% para economia dos EUA. (Valor) 
 07/01/14 – Moçambique passa a país produtor de petróleo. (JornaldeAngola) 
 02/01/14 – Balança comercial brasileira com pior superavit desde 2001 (Agência Brasil)   
 02/01/14 – Grécia na presidência da União Europeia (Euronews) 

 

  Destaques Locais 
 
 

 29/01/14 – Baixam as receitas fiscais da província do Cunene. (JornaldeAngola)    
 28/01/14 – Mais petróleo é descoberto pela norte-americana Cobalt. (JornaldeAngola)    
 27/01/14 – CMC assegura regulamentação (Minfin)   
 24/01/14 – Educação financeira preocupa Ministério das Finanças (Minfin)   
 24/01/14 – BAI obtém rating de depósito (JornaldeAngola) 
 23/01/14 – Mercado de Capitais defende regras justas (JornaldeAngola) 
 17/12/14 – País aguarda código de valores mobiliários. (JornaldeAngola)    
 13/01/14 – BNA vai vetar lucros de petrolíferas não registadas na ANIP (RNA) 

 
 
Agenda Económica   
 

EUA Actual Previsto Anterior Data 

Taxa de Desemprego 

Seguro de Desemprego 

Índice de Preço do Consumidor  

Nível de conforto do consumidor 

Expectativas Económicas Bloomberg 

6,6% 

         -- 

-- 

-- 

-- 

6,6% 

-- 

-- 

-- 

 

6,7% 

2964K 

1,5% 

-33,1 

-5 

07 Fev 

13 Fev 

20 Fev 

06 Fev 

20 Fev 

Europa Actual Previsto Anterior Data 
Índice de Preço do consumidor anual (zona euro) 

Índice de Preço do consumidor anual (Reino Unido)  

Taxa de facilidade de depósito BCE  

Confiança do consumidor (zona euro) 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

0,0% 

-23,6 

0,7% 

        2,0% 

 0,0% 

-- 

24 Fev 

18 Fev 

 06 Fev 

20 Fev 

 

Outras Geografias Actual Previsto Anterior Data 
Taxa de desemprego (África do sul)  

Exportação (China)  

PIB Anual 4Q (Índia)  

Taxa de desemprego (Brasil) 

-- 

-- 

-- 

-- 

 

24,8 

1,0% 

-- 

-- 

24,7% 

4,3% 

4,8% 

4,3% 

 

   11 Fev 

11 Fev 

28 Fev 

20 Fev 

 

               Fonte: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jornaldenegocios.pt/economia/detalhe/alemanha_mantem_rating_maximo_da_sp.html
http://br.reuters.com/article/topNews/idBRSPEA0S4FR20140128
http://www.valor.com.br/financas/3409262/crise-argentina-dificulta-emissoes
http://www.valor.com.br/financas/3389928/futura-presidente-do-fed-espera-expansao-de-3-para-economia-dos-eua
http://jornaldeangola.sapo.ao/economia/mocambique_passa_a_pais_produtor
http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2014-01-02/balanca-comercial-brasileira-encerra-ano-com-pior-superavit-desde-2001
http://pt.euronews.com/2014/01/01/grecia-assume-presidencia-rotativa-da-uniao-europeia/
http://jornaldeangola.sapo.ao/economia/baixam_as_receitas_fiscais_da_provincia
http://jornaldeangola.sapo.ao/economia/mais_petroleo_e_descoberto_pela_norte-americana_cobalt
http://www.minfin.gv.ao/press/news_481.htm
http://www.minfin.gv.ao/press/news_478.htm
http://jornaldeangola.sapo.ao/economia/banca/bai_obtem_rating_de_deposito
http://jornaldeangola.sapo.ao/economia/mercado_de_capitais_defende_regras_justas
http://www.rna.ao/canalA/noticias.cgi?ID=83761
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Variação dos Índices Accionistas 
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Comportamento do Mercado Cambial 
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Comportamento do Mercado de Commodities (USD) 
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     Fonte: Bloomberg 

Mercado Accionista  

Segundo o índice MSCI World, as bolsas mundiais perderam 3% no mês de Janeiro. 

Nesta mesma altura decorreu o Fórum Económico Mundial de Davos, onde o clima 

foi de optimismo em relação à recuperação da economia mundial ao longo de 2014.  

As maiores quedas dos índices bolsistas durante o mês de Janeiro concentraram-se 

nos mercados emergentes, com o índice MSCI emergente a descer 7%. Esta queda 

é explicada pela instabilidade dos mercados cambiais nas economias emergentes, 

em especial na Argentina, Hungria, Rússia, África do Sul e Turquia, onde a 

desvalorização das moedas face ao euro foram para o Peso da Argentina (20,4%), o 

Rublo russo (5,35%), o Rand sul-africano (4,93%) e a Lira turca (3,48%). Para 

minimizar a fuga de capitais, alguns bancos centrais das economias emergentes 

decidiram aumentar as taxas de juro de referência. 

Por sua vez, o mercado bolsista americano encerrou o mês em baixa. O S&P 500 

registou um desempenho negativo de 4%, em relação ao mês anterior, penalizado 

pela desvalorização cambial dos mercados emergentes e pela decisão do Fed de 

reduzir de 75 para 65 mil milhões de dólares as compras mensais de títulos de 

Tesouro e activos hipotecários.  

Pelas mesmas razões, a Zona Euro acompanhou as perdas bolsistas, verificando 

uma queda mensal de 3% medida pelo índice Eurostoxx50, o barómetro da 

Eurolândia. 

 

Mercado Cambial  

No mês de Janeiro de 2014 o BNA vendeu divisas ao sistema bancário no montante 

de USD 1.400 milhões, registando um decréscimo de 11%, quando comparado com 

o mês anterior e um aumento de 4% 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 desvalorização de 0,05% da moeda angolana em 

relação à moeda americana entre Dezembro e Janeiro. 

No mercado internacional o par EUR/USD encerrou o mês a negociar a 1,3486, 

registando uma queda de 2%, quando comparado com o mês de Dezembro. A 

apreciação do dólar americano deve-se as medidas do Fed de diminuir a liquidez do 

mercado americano através da redução da compra mensal dos títulos do Tesouro e 

activos hipotecários em menos 10 mil milhões de dólares, medida essa que tem 

impulsionado os bons resultados do desemprego, que em Janeiro se situou em 

6,7%, e que vão de encontro às perspectivas do Fed de melhorar o mercado de 

trabalho dos americanos  

 

Mercado das Commodities 

O mercado de commodities teve no mês de Janeiro de 2014 um comportamento 

misto. Na bolsa de futuros ICE, o petróleo bruto Brent para entrega em Março fixou-

se no último dia do mês em 106,4 USD/Barril, apresentando uma variação negativa 

mensal de 4%. Por seu lado, na bolsa de Chicago o preço do trigo teve um 

desempenho negativo de 8%, a maior queda desde Dezembro de 2011: o trigo para 

entrega em Março foi negociado no último dia de Janeiro a 555,75 USD/bushel, 

num momento em que o maior produtor de trigo – a Índia – anunciava um provável 

aumento na produção de 8,1% para as safras de trigo do mês de Abril. 

Enquanto isso, os contratos de futuros de ouro negociados na New York Mercantile 

Exchange (Nymex) no mês de Janeiro tiveram um desempenho positivo de 3%, 

interrompendo um ciclo de perdas sucessivas verificadas nos últimos meses e numa 

altura de quedas nos principais índices bolsistas. O Ouro poderá ter-se evidenciado 

numa boa alternativa de investimento. 
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Fonte: Bloomberg e Execução do Mercado do BNA 

 
Comportamento da Luibor  
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  Fonte: BNA 

 

Comportamento da Inflação 
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Fonte: INE, Bloomberg 
 

Comportamento do Mercado da Dívida Pública 

     Fonte: BNA 

Emissão de Dívida Pública  – Janeiro 14 

Títulos Montantes Taxa de Juro 

Média Ponderada 

Maturida

de 

BT´s Mil Milhões Akz  

9,4 

3,36% 91 Dias 

4,98% 364 Dias 

OTMN-TXC Mil 

Milhões Akz 

 

1,5 

7,00% 2 Anos 

7,25% 3 Anos 

 

OTMN-NR 

Mil Milhões 

 

15,9 

7,00% 2 Anos 

7,75% 3 Anos 

8,00% 4 Anos 

8,25% 5 Anos 

OT/ME Milhões USD  7,00 Libor6M+2,5% 5 Anos 

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

reunião de Janeiro, decidiu manter a taxa de juro Básica, taxa de juro de 

Facilidade Permanente de Cedência de Liquidez e Absorção de Liquidez em 

9,25%, 10,25% e 0,75% ao ano, respectivamente. De modo a aumentar o crédito 

à economia, o CPM decidiu ainda reduzir o coeficiente de reservas obrigatórias 

em moeda nacional, de 15% para 12,5%.  

A Luibor com maturidades de 1, 30, 90, 180, 270 e 360 dias situou-se na última 

semana de Janeiro em 4,15%; 6,90%; 7,49%; 8,06%; 8,78% e 9,42%, 

respectivamente, sofrendo reduções entre 0,1 e 0,6 em todas as suas 

maturidades, comparativamente com a última semana do mês de Dezembro. 

Estas reduções nas taxas de juro Luibor podem ser o resultado da decisão do 

BNA de reduzir o coeficiente de reservas obrigatória em moeda nacional em 2,5 

pontos percentuais.  

No mercado interbancário internacional, as taxas de referências Euribor e a Libor 
de 6 meses tiveram durante o mesmo mês de Janeiro um desempenho misto. A 
Euribor teve uma variação positiva de 0,007p.p relativamente ao último dia de 
Dezembro, fixando-se no último dia de Janeiro em 0,400%, enquanto a Libor no 
mês em análise fechou em 0,336%, apresentando uma queda mensal de 0,012 
p.p. quando comparado com o mês de transacto. 

 

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

7,69%, uma queda de 0,25 p.p. em comparação ao mês anterior, e de 1,33 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 dos últimos 12 meses no mês de Dezembro foi 0,8% e prevê-se que 

diminua em 0,1 p.p. no mês de Janeiro. Em sentido contrário, esta a taxa de 

inflação dos últimos 12 meses dos EUA com uma variação positiva de 0,3 p.p., 

passando de 1,2% de Novembro para 1,5% no mês em análise. A redução da 

taxa de inflação na Zona Euro é preocupante, pois condiciona a sua recuperação 

económica, uma vez que uma situação de deflação pode resultar em menor nível 

de volume de negócios para as empresas e mais desemprego, embora a taxa de 

desemprego entre os jovens tenha diminuído 24%, para 28,8% em Dezembro. 

 

Mercado de Dívida Pública 
Para financiamento das despesas correntes durante o mês de Janeiro, o Tesouro 

Nacional, através do Banco Central, colocou durante o mês de Janeiro no 

mercado primário Títulos no montante de Kz 26,8 mil milhões, a que corresponde 

uma variação negativa de 44%, em comparação ao mês anterior. A dívida 

contraída configurou-se em Bilhetes de Tesouro (35%), Obrigações de Tesouro 

indexados à variação cambial – OTMN-TXC (6%) e Obrigações de Tesouro Não 

Reajustável (59%).  

Para os BT’s apenas houve emissão para maturidade de 91 e 364 dias, à taxa de 

juro média apurada foram de 3,36% e 4,98% ano, uma variação percentual de 

0,31 e 0,57 p.p. em relação ao mês antecedente. Foram igualmente emitidas OT 

indexadas ao câmbio com as maturidades de 2 e 3 anos, à taxa de juro de 7% e 

7,25% ano e OT sem indexação para as maturidades de 2, 3, 4 e 5 anos, 

respectivamente, as taxas de juros médias negociados foram 7%, 7,25%, 8% e 

8,25%, apresentando variações negativas apenas na maturidade de 2 anos de 

0,05 p.p.  

Ainda para operações fiscais do Ministério das Finanças, o BNA colocou a 

primeira emissão em leilão de Obrigações de Tesouro em moeda estrangeira 

(OT/ME), tendo sido colocado o montante de USD 7,0 milhões, na maturidade de 

5 anos, a uma taxa de juro Libor 6M acrescida de 2,5%.   

.  

 

 

 



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. 

 

 
 
 

 
4 

 

2014 

NEWSLETTER MERCADOS FINANCEIROS 

 

 Mês: Janeiro 

 

 Departamento de Estudos e Análises 

CALENDÁRIO DE EVENTOS  

País Evento Instituição Data 

Portugal Quais as Obrigações das Entidades Financeiras perante o Fisco 

Norte-Americano relativamente ao Americano e o Estrangeiro 

          iiR 25 fev/14 

Alemanha Managing Risk in Africa AVV - Afrika-Verein 

Veranstaltungs-GmbH 

11-12 Fev/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 

 

GLOSSÁRIO/ABREVIATURAS 

O/N Overnight 

M Mês  

MN Moeda Nacional 

ME Moeda Estrangeira 

pp. 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. 
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Sabia que… 

Obrigações de Tesouro (OT’s) angolanas são instrumentos de dívida pública emitidos pelo Tesouro Nacional nos 

termos da lei nº 16/02, de 5 de Dezembro. O seu processo de emissão é regulado pelo Decreto Presidencial nº 

259/10 de 18 de Novembro. As OT’s têm como objectivo financiar projectos do Governo de médio e longo prazo, 

tais como: execução orçamental de programas de investimento, pagamentos em atraso de remanescentes de 

exercícios orçamentais passados e outros. Estes instrumentos apresentam as seguintes características: 

a) O valor nominal da OT, as taxas de juro de cupão e o prazo de resgate – deverá ser de 1 a 30 anos, 

sempre múltiplo de 6 meses  

b) Os juros de cupão são pagáveis semestralmente, no dia 15 de cada mês, ou no dia útil seguinte quando 

aquele dia não seja útil; 

c) O resgate é efectuado pelo valor ao par, acrescido dos juros do último cupão, também a ocorrer no dia 15 

de cada mês, ou no dia útil seguinte quando aquele não seja útil; 

d) Os títulos com as mesmas taxas de juro e datas de resgate consideram-se fungíveis, ainda que emitidos 

em datas diferentes; 

e) A OT pode ser transaccionada em mercado secundário mediante registo de alteração de titularidade. 

Tipologia das OT’s: 

OT-NR: Obrigações do Tesouro em Moeda Nacional -– não reajustáveis. 

OT-TXC: Obrigação do Tesouro em Moeda Nacional – reajustáveis em conformidade com a variação da taxa de 

Câmbio.  

OT-ME: Obrigações do Tesouro em Moeda Externa – com juros Libor 6M. 

A emissão das Obrigações do Tesouro efectua-se por meio da sua colocação no mercado primário – ou da sua 

entrega aos beneficiários, no caso de emissão especial de Obrigações do Tesouro por conversão de outras dívidas 

– sem emissão física, através do Banco Nacional de Angola, que age em representação do Executivo. Têm acesso 

directo às sessões de colocação as instituições de crédito e outras instituições financeiras, devidamente autorizadas 

pelo Banco Nacional de Angola a subscrever Obrigações do Tesouro. Só as instituições de crédito e outras 

entidades especializadas a exercer a actividade de intermediação financeira poderão subscrever Obrigações do 

Tesouro, por conta de terceiros.  

As Obrigações do Tesouro gozam de garantia de resgate integral na data de vencimento, por força das receitas 

gerais do Estado e da isenção de todos os impostos, incluindo o imposto sobre as sucessões e doações. 

 


