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A Bolsa de Dívida e Valores de Angola (BODIVA) registou, durante o mês de Março, a 

negociação de 116.160 obrigações e bilhetes do tesouro, movimentando assim, um 

montante superior a vinte e três (23) mil milhões de kwanzas. 

Estas transacções foram registadas pelo Banco de Fomento Angola (BFA), Banco Angolano de 

Investimentos (BAI), Standard Bank Angola (SBA), Banco Millennium Angola (BMA), Banco de 

Negócios Internacional (BNI) e Banco Privado Angola (BPA) com uma quota de mercado, 

correspondente a 39; 26; 22; 9,0; 2,0 e 1,0 por cento, respectivamente. O registo das transacções 

no MROV, ao dar a conhecer a todo o mercado os termos dos negócios (preço e quantidade) 

efectuados, irá concorrer para o aumento da transparência e da confiança dos investidores, bem 

como para a formação de uma curva de preços para os activos nele registados, que deverão 

servir de referência para futuras transacções. 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. 

 

Avaliação internacional 

Uma delegação do Fundo Monetário Internacional (FMI) visitou, recentemente, as instalações da 

Comissão do Mercado de Capitais (CMC) para se inteirar do seu desenvolvimento. 

A visita da comitiva enquadrou-se no âmbito da recolha de informações sobre a performance da 

economia nacional. De salientar que o artigo IV do FMI determina que a instituição deve realizar 

um conjunto de visitas anuais a todos os países membros. Já na CMC, a delegação, segundo a 

Angop, teve acesso a uma informação sobre a estratégia adoptada na implementação do 

mercado de capitais em Angola e os últimos desenvolvimentos a nível da regulação, supervisão 

e dinamização do mercado, com particular destaque para o comportamento do Mercado de 

Dívida Pública, o arranque do Mercado de Dívida Corporativa e a preparação para o Mercado de 

Acções. Noutro quadrante, a Comissão de Mercado de Capitais (CMC) realizou na Universidade 

Independente de Angola (UNIA) uma palestra sobre o mercado de capitais e a demonstração do 

jogo da bolsa de valores, dirigida aos professores afectos à faculdade e a estudantes do 3º e 4º 

ano dos cursos de gestão e marketing, bem como os de ciências da comunicação. 


