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O montante negociado é o mais baixo desde o início do ano, na Bodiva. Janeiro foi o que 

registou o maior volume, 33 mil milhões kz. 

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

de 148.541 obrigações e bilhetes do tesouro, movimentando assim, um valor superior a 11 mil 

milhões de kz. O montante negociado é o mais baixo até ao momento e representa menos da 

metade do negociado em Março, Cálculos do Jornal Mercado apontam para uma variação 

negativa de 43% e 66% quando comparado aos meses, Fevereiro e Jane iro respectivamente. 

Em termos pecuniários em Abril a BODIVA negociou menos 12 mil milhões Kz do que em Março 

e menos 8,4 mil milhões Kz, do que em Fevereiro do a no em curso. Até ao momento, Janeiro 

foi o período com o maior montante negociado, 33 mil milhões kz, sendo desde já a maior 

diferença face a Abril (21,9 mil milhões Kz). 

 

 

Estas transacções foram efetuadas pelo Banco de Fomento Angola (BFA), Banco Millennium 

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

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

correspondente 73%, 17%, 6%, 2%, 2%, e 1%, respectivamente. A queda acentuada pode 

justificar-se pela redução de aproximadamente 96% no montante negociado pelo Banco Angola 

no de Investimento em relação ao mês anterior. Em Março o banco negocio títulos num total de 

5,9 mil milhões Kz ao passo que no mês em análise negociou apenas 225,3 milhões Kz, ou seja, 

uma diferença de 5,7 mil milhões Kz. O Standard Bank também reduziu de forma expressiva a 

soma negociada face a Março, tendo caído 88% em Abril. Dos 5,1 mil milhões Kz negociados 

anteriormente somente 646,9 milhões foram alcançados ou seja 12% do valor anterior traduzindo 

numa redução de 4,5 mil milhões Kz. 

 

 



 
 
BODIVA actualiza publicação de resultados 

A Comissão do Mercado de Capitais (CMC) passou a publicar semanalmente, desde a semana 

de 9 a 13 do mês em curso, os resultados de negociações ocorridas na Bolsa de Dívida de 

Valores de Angola (BODIVA). A publicação da informação recolhida pelo Gabinete de Vigilância 

e Investigação do Mercado (GVIM) da CMC visa reforçar a legítima confiança dos diferentes 

stakeholders do Mercado de Capitais em Angola. Ainda no âmbito da confiança 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 


