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   Destaques Internacionais 
 

 19/12/13 – FED reduz estímulos em 10 mil milhões de dólares (OJE) 
 18/12/13 – JP Morgan processa regulador norte-americano (OJE) 
 13/12/13 – Portugal tem maior subida na criação de emprego na Europa. (Económico) 
 10/12/13 – Consumo interno na China cresceu 13% este ano (OJE) 
 05/12/13 – BCE mantém juros inalterados nos 0,25% (JornaldeNegocios)   
 02/12/13 – Euribor sobe em todos os prazos em semana de reunião do BCE (JornaldeNegocios) 

 

 
 

  Destaques Locais 
 

 26/12/13 – Investimento privado em Angola cresceu a dobrar em 2013 (Expansão) 
 26/11/13 – China concede ajuda não-reembolsável a Angola no montante de 200 milhões de yuans (Macauhub)  
 17/12/13 – Angola estará a produzir 2 milhões de barris de petróleo por dia já em 2015. (Macauhub) 
 13/12/13 – Famílias angolanas vão pagar mais impostos. (Expansão) 

 10/12/13 – Angola concede empréstimo a São Tomé e Príncipe no valor de Cento e Oitenta Milhões de dólares (Angonotícias)    
 05/12/13 – Reservas petrolíferas angolanas na ordem dos 13 biliões de barris (Angonotícias)   
 02/12/13 –  Angola assina acordo com Emirates Group dos EAU (Macauhub) 

 
 
Agenda Económica   
 

EUA Actual Previsto Anterior Data/ Hora 

Taxa de Desemprego 

Seguro de Desemprego 

Índice de Preço do Consumidor  

Orçamento mensal 

Expectativas Económicas Bloomberg 

-- 

         -- 

-- 

-- 

-- 

7,0% 

-- 

1,5% 

-$19,0B 

 

7,0% 

2865K 

1,2% 

-$135,2B 

-11 

10 Jan 

16 Jan 

16 Jan 

13 Jan 

16 Jan 

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

Índice de Preço do consumidor anual (Reino Unido)  

Produção Industrial (Reino Unido)  

Taxa de Desemprego (Holanda) 

-- 

-- 

-- 

-- 

0,8% 

-2,0% 

3,0% 

-- 

-- 

       -2,1% 

3,2% 

8,2% 

16 Jan 

14 Jan 

10 Jan 

16 Jan 

 

Outras Geografias Actual Previsto Anterior Data/ Hora 

Produção de Ouro anual (África do sul)  

Investimento Directo no Exterior (China)  

PIB Anual (Índia)  

IPC anual (Brasil) 

-- 

-- 

-- 

-- 

 

-- 

-- 

10,09% 

5,81% 

74,4% 

2,4% 

11,24% 

5,77% 

 

   14 Jan 

13 Jan 

13 Jan 

10 Jan 

 

               Fonte: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.publico.pt/economia/noticia/bancos-em-portugal-com-prejuizo-superior-a-1500-milhoes-de-euros-ate-setembro-1613769
http://www.publico.pt/economia/noticia/bancos-em-portugal-com-prejuizo-superior-a-1500-milhoes-de-euros-ate-setembro-1613769
http://www.macauhub.com.mo/pt/2013/11/18/portugal-e-cabo-verde-na-lista-dos-paises-com-maior-divida-publica/
http://www.sabado.pt/Arquivo/Ultima-Hora/Dinheiro/Incerteza-quanto-a-retirada-de-estimulos-da-Fed-pe.aspx
http://www.jornaldenegocios.pt/mercados/detalhe/dow_jones_acima_dos_16_mil_pontos_pela_primeira_vez.html
http://www.jornaldenegocios.pt/mercados/detalhe/dow_jones_acima_dos_16_mil_pontos_pela_primeira_vez.html
http://www.macauhub.com.mo/pt/2013/11/18/portugal-e-cabo-verde-na-lista-dos-paises-com-maior-divida-publica/
http://www.macauhub.com.mo/pt/2013/11/18/portugal-e-cabo-verde-na-lista-dos-paises-com-maior-divida-publica/
http://www.portalangop.co.ao/angola/pt_pt/noticias/economia/2013/10/46/moeda-angolana-kwanza-transacciona-quatro-paises,5166970b-c939-4c71-b855-03e83bb8c70e.html
http://jornaldeangola.sapo.ao/economia/educacao_financeira_valoriza_a_economia
http://jornaldeangola.sapo.ao/economia/educacao_financeira_valoriza_a_economia
http://www.macauhub.com.mo/pt/2013/11/18/portugal-e-cabo-verde-na-lista-dos-paises-com-maior-divida-publica/
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Comportamento do Mercado Cambial 

 
    Fonte: Bloomberg 

 
 
 
Comportamento do Mercado de Commodities 

 
     Fonte: Bloomberg 
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Mercado Accionista  

No último mês do ano de 2013, os mercados bolsistas americano e europeu 

fecharam em alta. O S&P 500 registou uma valorização mensal de 2,4%, fechando 

o ano com uma variação anual muito significativa de 29,6%, revelando que o clima 

de incerteza sobre a evolução da economia norte-americana tem estado a diminuir. 

Em Dezembro, a reacção do mercado face ao anúncio do corte de 10 mil milhões 

mensais do programa do FED de estímulos à economia foi recebida positivamente, 

evidenciando o sentimento de confiança dos investidores sobre a melhoria das 

condições do mercado de trabalho e a recuperação do sistema financeiro. O 

Eurostoxx 50, índice bolsista da Zona Euro, registou uma variação mensal positiva 

de 0,7%, encerrando o ano com uma variação anual positiva de 17,9%, reforçando 

os sinais de recuperação económica, acrescido ainda pela aceleração da actividade 

industrial, embora a taxa de desemprego permanecesse elevada no referido mês. 

Por outro lado, em Dezembro, à semelhança do mês anterior, as economias 

emergentes (excepto a China), continuaram a mostrar sinais de abrandamento do 

ritmo da actividade económica, em resultado do redireccionamento dos fluxos de 

capitais externos para as economias desenvolvidas e da sensibilidade dos 

mercados emergentes face às alterações da política monetária nos países 

desenvolvidos. A reorientação dos fluxos de capitais dos emergentes tem originado 

grandes necessidades financeiras nos mesmos, em especial no Brasil e na Índia, 

causando, inclusive, forte desvalorização das moedas dos respectivos países. 

Consequentemente, o índice MSCI registou uma variação negativa mensal de 1,5%, 

encerrando o ano com uma variação acumulada negativa de 5,0%.  

 

Mercado Cambial  

Segundo os relatórios semanais de execução dos mercados do BNA, no mês de 

Dezembro, o Banco Nacional de Angola (BNA) colocou em circulação divisas no 

montante de USD 1.570 milhões, registando um aumento de 5% em relação ao mês 

anterior. O par USD/AOA no mercado primário foi negociado a uma taxa de câmbio 

média ponderada de 97,81, representando uma desvalorização da moeda angolana 

em relação ao dólar americano de 0,07% entre Novembro e Dezembro.  

O par EUR/USD terminou o mês no nível de 1,37, registando uma variação mensal 

positiva de 1,75%, quando comparado com o mês de Novembro. As fortes injecções 

de capitais e a redução das taxas juros para níveis próximos de zero feitas pelos 

bancos centrais dos EUA, Japão e Reino Unido, para estimular as suas economias, 

fizeram as suas moedas depreciarem-se face ao Euro. Adicionalmente, o crescente 

clima de estabilidade política na Zona Euro também contribuiu para um Euro mais 

forte, o que, somando-se ao crescente risco de deflação, poderá comprometer a 

retoma económica da Zona Euro.  

Mercado das Commodities 

O mercado de commodities, no mês em análise, permaneceu com tendências 

opostas. O Brent, o preço de referência para Angola, teve uma variação positiva de 

1,01%, fixando-se no último dia do mês em 110,8 USD/Barril. Enquanto isso, o ouro 

acentuou a sua trajectória de queda, tendo terminado o mês nos 1.204,99 

USD/onça, com uma desvalorização de 3,8% em relação ao último dia de 

Novembro. O comportamento do preço desta commodity foi influenciado pela 

confirmação das expectativas de redução do programa quantitative easing e a 

diminuição dos receios inflacionistas, visto que o mesmo é usado como refúgio para 

protecção em períodos de altos níveis de inflação. Sublinhe-se também que a 

retoma na aposta dos mercados accionistas nos últimos meses diminuiu a procura 

por este metal. Por seu lado, o trigo, no mês de Dezembro, registou um forte 

declínio. Esta commodity variou negativamente em 9,5%, fixando-se no final do mês 

em 605,25 USD/bushel, após o departamento de agricultura dos EUA ter anunciado 

que a oferta de trigo será maior do que a registada no mês anterior. 
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Comportamento da Luibor em Nov-13 

     
         Fonte: BNA 

 

Comportamento da Inflação 

 
          Fonte: INE, Bloomberg 

 

Comportamento do Mercado da Dívida Pública 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: BNA 
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Emissão de Dívida Pública em Kz – Dezembro 13 

Títulos Montantes Taxa de Juro 

Média Ponderada 

Maturidade 

BT´s 

Mil Milhões  

 

24,8 

3,67% 91 Dias 

3,63% 182 Dias 

5,55% 364 Dias 

 

OTMN-TXC 

Mil Milhões  

 

 

12,5 

7,00% 2 Anos 

7,25% 3 Anos 

7,50% 4 Anos 

7,75% 5 Anos 

 

OTMN-NR 

Mil Milhões 

 

10,8 

7,05% 2 Anos 

7,75% 3 Anos 

8,00% 4 Anos 

8,25% 5 Anos 

Mercado Monetário Interbancário 
No mercado secundário interbancário, o Banco Nacional de Angola no mês de 

Dezembro decidiu manter a taxa de juro básica e a taxa de juro de Facilidade 

Permanente de Cedência de Liquidez em 9,25% e 10,25% ao ano, 

respectivamente, bem como manter inalterada a taxa de juro de Facilidade 

Permanente de Absorção de Liquidez em 0,75% ao ano. A Luibor com 

maturidades de 1, 30, 90, 180, 270 e 360 dias situaram-se em 4,75%; 7,04%; 

7,71%; 8,17%; 8,84% e 9,33%, respectivamente, sofrendo reduções entre 0,3 e 

0,5 em todas as suas maturidades, comparativamente com o mês de Novembro. 

Estas reduções nas taxas de juro de referência são o resultado de medidas que o 

BNA tem vindo a implementar, no sentido de assegurar a estabilidade do nível de 

preços na economia nacional. 

No mercado interbancário internacional, as taxas de referência Euribor e a Libor 

de 6 meses tiveram durante o mesmo mês de Dezembro um desempenho 

semelhante. A Euribor teve uma variação positiva de 0,059 p.p relativamente ao 

último dia de Novembro, fixando-se no último dia em 0,389%, enquanto a Libor no 

mês em análise fechou em 0,348%, aumentando em 0,001 p.p. quando 

comparado com o mês de Novembro. Este movimento de alta da Euribor é 

explicado pela redução do excesso de liquidez na Zona Euro, já que os bancos 

começaram a reembolsar a ritmo elevado os empréstimos obtidos junto do BCE, 

bem como pelas expectativas crescentes de que o BCE não efectuará mais cortes 

na sua taxa de referência.  

 

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 Novembro foi 0,9% e prevê-se que 

diminua em 0,1 p.p. no mês de Dezembro. Em sentido contrário, prevê-se uma 

variação positiva na taxa de inflação dos últimos 12 meses dos EUA em 0,26 p.p., 

passando de 1,23% 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. O BCE tinha fixado 

2% como meta para inflação. Porém, de Janeiro a Novembro de 2013, a inflação 

recuou em 1,1 p.p. relativamente ao anterior nível de 2%. 

 

Mercado de Dívida Pública 
Para financiamento das despesas correntes, o Tesouro Nacional, através do 

Banco Central, colocou durante o mês de Dezembro no mercado primário, Títulos 

no montante de Kz 48,1 mil milhões, a que corresponde uma variação negativa 

de 34%, em comparação ao mês anterior. A dívida contraída configurou-se em 

Bilhetes de Tesouro (52%), Obrigações de Tesouro indexados à variação cambial 

- OTMN-TXC (26%) e Obrigações de Tesouro Não Reajustável (22%). As taxas de 

juro médias no mês em análise para as OTMN-TXC mantiveram-se constantes em 

todas as maturidades em relação ao mês anterior, enquanto as taxas OTMN-NR 

para as maturidades de 2, 3, 4 e 5 anos, fixaram-se em 7,05%; 7,75%; 8,00% e 

8,25%, respectivamente, apresentando variações de -0,032, 0,015, 0,013 e 0,010 

p.p. Por outro lado, as taxas médias de BT`s de 91 dias e 182 dias registaram um 

aumento de 0,31 e 0,99 p.p, respectivamente, enquanto para 364 dias registou 

uma diminuição de 0,99 p.p, em relação às taxas registadas no mês de 

Novembro.  
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CALENDÁRIO DE EVENTOS  

País Evento Instituição Data 

Angola IIº Encontro anual de Quadros da CMC sob o Lema "Fazer Mercado 

de Valores Mobiliários" 

CMC 20-24 Jan/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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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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Sabia que… 

Instrumentos de rendimento fixo (fixed income securities, na expressão anglo-saxónica) são instrumentos 
financeiros que podem ser transaccionados ou não em mercado secundário, mas que prometem uma renda fixa aos 
seus detentores, numa dada periodicidade.  

Os instrumentos de rendimento fixo transaccionados no mercado secundário são: 

Típicos do mercado monetário  

Bilhete do Tesouro 
Papel comercial 
Certificados de depósito 

Acordos de recompra 
Aceites Bancários 

  

Típicos do mercado de capitais 

Obrigações da dívida pública  
Obrigações do Tesouro a taxa fixa (OT) 
Obrigações da dívida privada  
 Obrigações Clássicas 
 Obrigações de cupão zero 
               Obrigações de cupão variável 
               Obrigações indexadas à inflação 
               Obrigações com cláusula call  
               Obrigações com cláusula put 
               Obrigações perpétuas 
               Obrigações garantidas 
               Obrigações subordinadas 
               Obrigações estruturadas 

Obrigações convertíveis em acções 
Obrigações warrants 
Obrigações com prémio de reembolso ou juro 
suplementar 
Acções preferenciais sem voto 
Acções preferenciais remíveis 
Obrigações de caixas 
Obrigações titularizadas 
Obrigações hipotecárias 
Obrigações sobre o sector público  

Os instrumentos de rendimento fixo não transaccionados no mercado secundário são: 

Típicos do mercado monetário  Típicos do mercado de capitais 

Empréstimos concedidos por bancos centrais 
Empréstimos do Mercado Monetário Interbancário 
Depósitos bancários a curto prazo 
Operações de crédito a curto prazo 

Depósito bancário a médio e longo prazo 
Seguros de capitalização 
Operações de crédito a médio e longo prazo  
Crédito Bancário 
Crédito em regime especial (leasing, crédito ao 
consumo e outros) 
Instrumentos da dívida pública 
      Certificado de Aforro 
      Certificado do Tesouro 
      Outros instrumentos da dívida pública, não 

negociáveis 
 

 


