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Mercado Cambial

Fonte: Bloomberg

No mês de Fevereiro a moeda nacional não teve variações significativas, registando uma ligeira
desvalorização de 0,06% face ao Dólar. A taxa de câmbio USD/AOA fixou-se no final do mês em AOA
158,83 contra os AOA 158,74 registados no mês anterior. De notar que, desde o período homólogo do ano
anterior, a taxa de câmbio já registou uma desvalorização de cerca 51,1%, devido a necessidade de diminuir 
a procura por divisas e proteger as reservas internacionais líquidas que no período em análise atingiram os 
24,3 mil milhões de dólares, que é o valor mais baixo dos últimos 4 anos.

No mercado internacional, o Euro registou em Fevereiro um período de intensa volatilidade face ao Dólar. 
Entretanto, apesar das oscilações, no último dia do mês, o par EUR/USD fixou-se em USD 1,087,
depreciando-se ligeiramente em 0,39% face a moeda americana. A divergência entre políticas monetárias 
do Banco Central Europeu (BCE) e da Reserva Federal Americana estão na causa do aumento da 
volatilidade, sendo que, a moeda única está a perder terreno face ao dólar devido às expectativas de 
intensificação das medidas de estímulo económico por parte do BCE.

Mercado Monetário Interbancário
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Fonte: Bloomberg, BNA

A taxa de juro overnight (1 dia) do mercado interbancário angolano manteve a trajectória de decréscimo, 
diminuindo 1,62 p.p, fixando-se em 12,92% no final do mês de Fevereiro. A LUIBOR para as maturidades de 
30, 90, 180, 270 e 360 dias situou-se em 11,69%, 12,49%, 13,05%, 13,42% e 13,91% ao ano, 
respectivamente.

No mercado interbancário internacional, a taxa LIBOR 6M teve uma média mensal de 0,87%, superior em 
0,01 p.p à taxa média verificada no mês de Janeiro. Por outro lado, a EURIBOR 6M registou uma taxa 
média à volta de -0,12%, inferior em 0,06 p.p comparativamente ao mês anterior, resultante da expectativa 
de maior influxo de liquidez no sistema financeiro europeu, em função do eminente aumento do programa de 
estímulos a economia da Zona Euro.

Mercado de Dívida Pública

No mês de Fevereiro, para a gestão corrente do Tesouro nacional, o BNA retomou a colocação no mercado 
primário de Títulos do Tesouro, com um total de AOA 81,70 mil milhões. Os títulos dividem-se em Bilhetes 
do Tesouro (AOA 56,30 mil milhões) e Obrigações do Tesouro (AOA 25,40 mil milhões). A taxa de juro 
média dos BT’s emitidos foi de 14,03%, 15,20% e 16,04% correspondente às maturidades de 91, 182 e 364 
dias, respectivamente.

Por sua vez, as Obrigações do Tesouro Indexadas à Taxa de Câmbio foram emitidas apenas para as
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maturidades de 2, 3 e 5 anos com as respectivas taxas de juros de 7,00%, 7,25% e 7,77%. De referir que, 
no mês de Fevereiro o BNA não colocou no mercado Obrigações de Tesouro Não Reajustáveis.

Mercado Accionista

Fonte: Bloomberg

No mês de Fevereiro, os mercados accionistas registaram oscilações significativas, com o registo de fortes 

quedas no inicio do período, voltando a recuperar na segunda metade do mês após fortes ganhos. O efeito 

líquido desta volatilidade resultou numa variação negativa dos principais índices accionistas, acompanhando 

a tendência do mês anterior. Entre os principais factores do desempenho dos mercados accionistas

destacam-se a variação no preço do petróleo (que desde o inicio do ano tem apresentado uma forte

correlação com o desempenho dos principais índices accionistas), aumento das expectativas em torno de 

um próximo aumento das taxas de juro pela Reserva Federal e os receios em torno do desempenho 

económico da segunda maior economia mundial (China). Sendo assim, o índice S&P 500 registou uma 

variação acumulada mensal negativa de 0,29%, fixando-se no final do mês em 1932,23 pontos. Do outro 

lado do atlântico, o índice Eurostoxx50 apresentou igualmente uma variação acumulada mensal negativa

de 2,88%, fechando em 2945,75 pontos. E por fim, o índice MSCI dos mercados emergentes apresentou 

uma variação acumulada mensal negativa menos expressiva de 0,13%, encerrando o mês com 740,33

pontos.

Mercado das Commodities
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Fonte: Bloomberg

Durante o mês de Fevereiro, as commodities mundiais registaram comportamentos diferenciados. No sector 
energético, o Brent, petróleo de referência das exportações angolanas, fixou-se no final do mês em 35,97
USD/barril, registando uma variação acumulada mensal positiva de 5,56%. Os preços do petróleo reagiram 
em alta às expectativas de queda da produção da OPEP e dos EUA em Fevereiro, mas também à existência 
de um acordo de congelamento da produção petrolífera, para os níveis de Janeiro, entre a Rússia, a
Venezuela, o Catar e a Arábia Saudita. Nos metais preciosos, o Ouro registou uma variação mensal 
acumulada positiva de 10,44%, em resultado da volatilidade registada nos mercados accionista e cambial, 
que tem permitido que este metal precioso recupere o seu estatuto de activo de refúgio nos mercados 
financeiros. No final do mês, em análise o Ouro atingiu o preço de 1238 USD/onça, renovando máximos de 
1 ano. Por outro lado, o Trigo registou uma variação acumulada mensal negativa de 7,31% fixando-se em 
445 USd/bushel no final do mês, devido às expectativas de redução da procura pelos principais 
consumidores desta commodity.

Agenda Económica

EUA Previsto Anterior Data

Balança Comercial -44,00B -44,70B 04 Março

Taxa de Desemprego
4,9% 4,9% 04 Março

Europa Previsto Anterior Data

Taxa de Desemprego (Zona Euro) -- 10,40% 01 Março

Balança Comercial (Zona Euro) -- 24,30B 17 Março
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Outras Geografias Previsto Anterior Data

Balança Comercial (China) 50,15B 63,29B 07 Março

Balança Comercial (Brasil) 2,57B 0,92B 01 Março

Taxa de Desemprego (Brasil) -- 7,6% 21 Março

Calendário de Eventos

País Evento Instituição Data

Alemanha Conferência de Imprensa BCE 10 Março

Alemanha Encontro Comité de Política Monetária Europeu BCE 16-17 Março

Sabia que…

O QUE É UM FUNDO DE CAPITAL DE RISCO?

Os fundos de capital de risco (FCR) são patrimónios autónomos, dotados de personalidade jurídica, 

sob a responsabilidade de uma entidade gestora. A gestão de um FCR pode ser exercida por uma

sociedade de capital de risco, por bancos comerciais ou bancos de investimento, entre outras

entidades legalmente habilitadas a gerir estes fundos.

O capital de risco é um tipo de investimento utilizado para apoiar negócios por meio da compra de 

uma participação accionista, geralmente minoritária, com objectivo de valorizar estas acções para 

posterior venda. Chama-se capital de risco não pelo risco de capital (qualquer investimento, mesmo 

as aplicações financeiras tradicionais têm risco), mas pela aposta em empresas cujo potencial de 

valorização é elevado e o retorno esperado é idêntico ao risco que os investidores estão dispostos a

incorrer.
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O capital de risco participa no capital social das empresas, apoiando a sua gestão e tentando 

optimizar ao máximo o seu sucesso, uma vez que o retorno do seu investimento está dependente do 

desempenho do negócio. Normalmente, as participações de capital de risco são minoritárias, o que 

significa que a sociedade gestora acompanha a empresa mas não a lidera.

Por norma, as empresas que podem adquirir este tipo de financiamento são empresas a operar em 

mercados altamente competitivos e caracterizados pela inovação, com grande potencial de 

crescimento e rentabilidade. Podem ser ‘startups’ e empresas no início do seu ciclo vida, com 

necessidades de investimento inicial, ou empresas mais maduras com necessidades de 

financiamento elevadas para aplicá-las em boas oportunidades de investimento.

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
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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.

Enviar a um amigo 
Sabe de alguém que possa estar 
interessado em receber esta 
newsletter? 

Enviar a um amigo

Sobre a CMC:

A CMC tem como missão a regulação, a supervisão, a fiscalização e a promoção do mercado de valores mobiliários e das
actividades que envolvam todos os agentes que nele intervenham, directa ou indirectamente, nos termos do Decreto 

Presidencial n.º 54/13, de 06 de Junho (Estatuto Orgânico da CMC).

Recebe esta newsletter é porque está inscrito na nossa mailing list como denise.tomas@cmc.gv.ao.
Não está interessado em continuar a receber? Clique Aqui

Copyright © 2014 CMC - Comissão do Mercado de Capitais, All rights reserved. 
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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.
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