
 
 

Economia monetária absorve mais divisas 
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Banco Nacional de Angola vendeu em leilão divisas fixadas em mais de 336 milhões de 

euros que foram canalizadas a diferentes sectores para fazer face às necessidades do 

mercado. 

O BNA realizou venda de divisas no montante de 336,3 milhões de euros, sendo 53.7 milhões 

em leilão de preço para a cobertura de necessidades de importação das empresas prestadoras 

de serviços ao sector petrolífero e 246,6 milhões para cobertura de operações de importação de 

bens alimentares. O BNA efectuou ainda a venda de 7,2 milhões para cobertura de operações 

diversas de importação relacionadas com os programas sectoriais do Executivo e 10 milhões 

para operações de natureza particular, relacionadas com ajuda familiar, viagens, saúde, 

educação e remessas de dinheiro.  

A taxa de câmbio média de referência de venda do dólar americano do mercado cambial primário 

apurada ao final da semana foi de 166.707 euro/kwanza. A taxa de câmbio média de referência 

de venda do euro no mercado cambial primário, apurada ao final da semana foi de 186,261 

euro/kwanza. 

Para a gestão corrente do Tesouro Nacional, o Banco Nacional de Angola, enquanto operador 

do Estado, colocou no mercado primário Títulos do Tesouro no montante de 17.4 mil milhões de 

kwanzas, sendo 6.8 mil milhões de kwanzas em Bilhetes do Tesouro (BT) e 10.5 mil milhões em 

Obrigações do Tesouro (OT). As OT emitidas foram nas maturidades de 2, 3, 4 e 5 anos, a taxas 

de juro nominais, respectivas de 7; 7.25: 7,50 e 7,75 por cento ao ano. As taxas de juro médias 

apuradas para os BT nas maturidades de 91 e 182 dias variaram ligeiramente, face à semana 

anterior, tendo-se situado em 14.92 por cento ao ano para 91 dias e 16.99 por cento/ano, para 

182 dias. No segmento de venda directa de títulos ao público, foi colocado o montante de 2 mil 

milhões de kwanzas, sendo 2.4 milhões em BT nas maturidades de 91.182 e 364 dias e 212,5 

milhões em OTMN/TXC nas maturidades de 2 e 3 anos. Para efeitos de regulação monetária, o 

BNA realizou operações de mercado aberto (OMA) no montante de 6.5 mil milhões de kwanzas, 

sendo 6 mil milhões na maturidade de 28 dias e 500 milhões na de 63 dias. 

No mercado interbancário, os bancos comerciais realizaram entre si operações de cedência de 

liquidez sem garantia de títulos, no montante acumulado de 35.9 mil milhões de kwanzas, em 

distintas maturidades. O volume médio diário de transacções foi 7.2 mil milhões de kwanzas, 
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inferior em cerca de 86,63 Por cento ao da semana anterior. A luibor overnight (1 dia), apurada 

no último dia da semana, com base nas cedências de liquidez acima referidas, situou-se em 

11.01 porcento/ano sem nenhuma variação face à semana anterior, mantendo-se igualmente 

inalterada desde o início do mês de Março do corrente ano. A luibor para as maturidades de 30, 

90,180, 270 e 360 dias situou-se em 12.64; 13.69; 14.34:14.81 e 15.47 por cento, ao ano 

respectivamente, registando variações ligeiras em todas as maturidades, entre o 12pp e o 29 

face à semana anterior. 

 

BODIVA PUBLICA RELATÓRIO DE OBRIGAÇÕES E BILHETES 

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, contra 894.376 contabilizadas 

durante o mês de Fevereiro movimentando, assim, um montante superior a vinte e três (23) mil 

milhões de kwanzas.  

Estas transacções foram registadas pelos bancos de Fomento Angola (BFA), Angolano de 

Investimentos (BAI), Standard Bank Angola (SBA), Millenium Angola (BMA), de Negócios 

Internacional (BNI) e Privado Angola (BPA), com uma quota de mercado, correspondente a 39; 

26; 22; 9; 2 e 1 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 Divida do Estado angolano, deverá 

contactar os intermediários financeiros licenciados pela Comissão do Mercado de Capitais 

(CMC) e registados na BODIVA. 


