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A Bolsa de Dívida e Valores de Angola (BODIVA) registou durante o mês de Fevereiro 

deste ano negociações em Títulos do Tesouro avaliados AOA 19,51 mil milhões, o que 

corresponde a 894.376 unidades.  

De acordo com o comunicado de imprensa publicado no passado dia 2 de Março, as transacções 

foram registadas pelo Banco de Fomento Angola (49,45%), Banco Angolano de Investimento 

(21,99%), Standard Bank Angola (18,41%), Banco Millennium Angola (9,01%) e Banco Privado 

Atlântico (1,14%).  

Através do registo das transacções no MROV a BODIVA pretende dar a conhecer ao mercado 

os termos e condições (preço e quantidade) das mesmas, de modo a aumentar a transparência 

do mercado, a confiança dos investidores, permitindo assim a formação de preços justos para 

os activos registados. Neste sentido, todo e qualquer investidor que pretenda transaccionar 

títulos de dívida do Estado Angolano, deverá contactar os intermediários financeiros licenciados 

pela Comissão de Mercado de Capitais (CMC) e registados na BODIVA. 

 

BANCO CENTRAL EUROPEU ANUNCIA MEDIDAS DE ESTÍMULOS 

O Banco Central Europeu (BCE) reuniu no passado dia 10/Março e surpreendeu o mercado com 

um conjunto de medidas para estimular a economia e relançar a inflação da Zona Euro (ZE). O 

pacote incluiu (i) corte de 10bp na taxa de depósito para -0,40%; (ii) corte em 5bp na taxa de 

refinanciamento para 0,00%, (iii) aumento de EUR 20 mil milhões no volume de compras mensais 

de activos para EUR 80 mil milhões, e passarão a aceitar também obrigações de empresas da 

Zona Euro, desde que o seu rating seja "grau de investimento"; (iv) lançamento de um segundo 

programa de financiamento de longo prazo para os bancos comerciais (TLTRO 2).  

Inicialmente o mercado reagiu positivamente - o USD subiu com o EUR/USD a transaccionar a 

1,0822 e o mercado de acções disparou - mas foi um movimento de curta duração, pois no final 

do dia todo o ganho foi revertido. Já nos EUA a situação é bem diferente: apesar do fraco 

crescimento global e do fortalecimento do USD estar a limitar a expansão da economia 

americana, os indicadores económicos mostram que no primeiro trimestre do ano a economia 

daquele país está a crescer à taxa de 2,00%, impulsionada essencialmente pelo consumo 



 
 
privado e pela construção, e o mercado de trabalho está sólido com a taxa de desemprego ao 

nível do pleno emprego e novos postos de trabalho a serem criados a um ritmo acelerado. Para 

a reunião da Reserva Federal, que poderá acontecer no próximo dia 16/Março, o mercado não 

espera subidas adicionais da taxa de juro, no entanto é expectável que tal venha a acontecer 

mais perto do fim do ano à medida que haja evidência de maior pressão inflacionista. Subidas 

adicionais da taxa de juro darão mais suporte à valorização do USD. 

 

ARÁBIA SAUDITA NEGOCEIA EMPRESTIMO INTERNACIONAL 

A Arábia Saudita, maior produtor de petróleo dentro da OPEP, está a negociar um empréstimo 

bancário internacional entre US$ 6 mil milhões e US$ 8 mil milhões, com objectivo de compensar 

os efeitos negativos que a queda do preço do petróleo tem provocado nas contas públicas cujo 

défice orçamental atingiu um valor próximo dos US$ 100 mil milhões. De acordo com a Reuters, 

este será o primeiro financiamento externo de valor significativo emitido pelo governo saudita 

nos últimos 10 anos, sendo que as autoridades daquele país já pediram aos bancos para 

apresentar propostas para um empréstimo com maturidade de cinco anos, com possibilidade de 

mais tarde aumentar a emissão. Por outro lado o governo local está emitir títulos para compensar 

a desvalorização dos activos em Moeda Estrangeira. De acordo com os investidores, um 

empréstimo soberano da Arábia Saudita poderia atrair uma procura considerável, tendo em conta 

os seguintes factores: (i) a riqueza do reino; (ii) seus activos externos, avaliados em US$ 600 mil 

milhões, e (iii) a Dívida Pública, que estão entre os mais baixos do mundo. 

 

MERC. MONETÁRIO INTERBANCÁRIO 

BNA MANTEM ESFORÇO PARA ESTABILIZAR OFERTA DE DIVISAS 

As taxas de referência do MMI (LUIBOR) registaram subidas em todas as maturidades, excepto 

a Overnight que registou uma redução de 29bp tendo encerrado a semana em 11,01%. Destaque 

para maturidade a 12 meses que registou uma variação semanal de +30bp encerrando a semana 

em 14,82%. As restantes taxas fecharam a semana da seguinte forma: 1 mês a 11,85% (+9bp); 

3 meses a 12,90% (+6bp); 6 meses a 13,65% (+13bp) e 9 meses a 14,22% (+26bp). 

 

 

 

 



 
 
MERCADO DE TÍTULOS 

MERCADO ABSORVE AOA 98.276 MIL MILHÕES EM TÍTULOS DO TESOURO 

 

 

Na semana em análise, o BNA colocou no mercado primário títulos no montante de AOA 98.276 

milhões, mais AOA 40.509 milhões em relação à semana anterior.  

Deste montante, AOA 80.390 milhões foram realizados em Bilhetes do Tesouro nas maturidades 

de 91, 182 e 364 dias com taxas médias de 14,31% (+11bp), 15,99% (+46bp) e 17,07% (+9bp). 

Os restantes AOA 17.886 milhões realizaram-se em Obrigações do Tesouro Indexadas à Taxa 

de Câmbio nas maturidades de 2, 3, 4 e 5 anos respectivamente, sem qualquer alteração nas 

taxas de juro em relação à semana anterior. 

US$ 81 milhões 

"Montante relativo a um dos maiores roubos cibernéticos da história do Bangladesh 

protagonizados por "hackers" às contas do Banco Central daquele país junto da Reserva Federal 

Norte-americana. 

 

EUR G,41 

"Dividendo por acção que a Galp Energia vai distribuir aos seus accionistas relativo aos 

resultados de 2015. A remuneração representa um aumento de 20% em relação ao exercício de 

2014. 

 

" 5%" Percentagem da queda das receitas da Eurostar (operadora das ligações ferroviárias do 

canal da Mancha) no exercido económico de 2015. A empresa nesse ano obteve receitas no 

valor de EUR 821 milhões contra os EUR 864 milhões em 2014. 

Dados cedidos pelo Banco Económico 

 


