
 
 

BODIVA regista USD 28 milhões em 33 

negociações 
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O Banco de Fomento Angola voltou a registar o maior número de operações, com 46,81% 

das negociações, num total 1.402.449 títulos de Obrigações do Tesouro (OT). 

A Bolsa de Dívida e Valores de Angola registou durante a semana passada, (de 09 a 13 de Maio), 

33 negociações, correspondentes a 1.402.449 títulos de Obrigações do Tesouro (OT), num 

montante de USD 28.812.878,53, o que representa, face à semana anterior, um aumento de 

37,50% no número de negócios. A informação foi avançada, ontem pela Comissão do Mercado 

de Capitais (CMC). Na primeira semana deste mês, foram registadas 24 negociações, 

correspondentes a 4.617 títulos de Obrigações do Tesouro (OT), num montante de USD 

5.093.134,83 tendo o BFA registado igualmente o maior número de operações de registo com 

94,77% das negociações. 

De acordo com o boletim de negociações do mercado secundário de dívida pública, as operações 

de registo foram realizadas pelo Banco de Fomento Angola (BFA) com 46,81%, Standard Bank 

Angola 34,89%, Banco Regional do Keve 18,04% e Banco Angolano de Investimentos (BAI) com 

0,26% do total das negociações registadas. De lembrar que a CMC anunciou que vai passa a 

publicar semanalmente, os resultados de negociações ocorridas na BODIVA. A 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. 

O Relatório de Negociação referente ao mês de Abril de 2016 indica que foram negociadas 

148.541 obrigações do tesouro (OT), correspondente a um montante superior a onze Kz 11 mil 

milhões. As transacções foram registadas 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 a 73%, 17%, 6%, 2%, 2%, e 1% do total, respectivamente. 

 


