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O volume de negócios na BODIVA atingiu os 2 8,8 milhões USD, mantendo uma média, até 

à terceira semana (em análise), de 20,3 milhões USD. 

A Bolsa de Dívida e Valores de Angola, BODIVA, registou na terceira semana de Maio 

negociações de títulos de Tesouro no montante de 27,3 milhões USD, como revela relatório de 

negociação da dívida pública no mercado secundário. De lembrar que a BODIVA abriu o mês 

com negociações na ordem dos 5 milhões USD e disparou logo na semana a seguir, com o 

volume de negócios a atingir os 28,8 milhões USD, mantendo assim uma média de negociação 

até à terceira semana (em análise) de 20,3 milhões USD. 

Durante a semana de 16 a 20 do mês em análise foram registadas 46 negociações (um aumento 

de 43%) correspondentes a 1,9 milhões de títulos do Tesouro no montante acima referenciado e 

que representa uma diminuição de 5% do volume de negócio face à semana anterior. Dos 27,3 

milhões USD negociados no Mercado de Registo de Operações sobre Valores Mobiliários 

(MROV), cerca de 26 milhões USD correspondem a obrigações do Tesouro (OT), menos 9,6% 

que na semana anterior, sendo o restante bilhetes do Tesouro (BT). 

Relativamente ao desempenho dos agentes de intermediação, as operações de registo foram 

realizadas por Banco de Fomento Angola (BFA), com 51,38%, Banco Angolano de Investimentos 

(BAI), com 43,81%, e Standard Bank Angola (SBA), com 4,81% do total das negociações 

registadas. O BFA aumentou em 4,22% o volume de negócio face ao resultado anterior para 14 

milhões USD. Por sua vez, o BAI, que havia registado 75 mil USD em negociações uma semana 

antes do período em análise, superou de forma exponencial o resultado ao obter 11 milhões USD 

no presente momento. Já o SBA reduziu o volume de negociações em 86%, para 1,3 milhões 

USD face aos 10 milhões anteriores. 

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 do Mercado de Capitais 

(CMC) e registados na BODIVA. Até ao momento, a BODIVA tem negociado apenas títulos da 

dívida pública que, pelas suas características de risco praticamente nulo, permitem a aquisição 

de experiência para os restantes instrumentos, como a dívida corporativa, unidades de 

participação em fundos de investimento, acções e posteriormente futuros. 

A par da actual intervenção no mercado regulamentado, futuramente, e como já foi anunciado, a 

BODIVA terá intervenção no mercado de balcão organizado e no mercado especial de dívida 

pública, bem como na prestação de serviços complementares, tais como formação e prestação 

de informação e assistência nas ofertas públicas. Â cerca de um mês, a Bolsa de Dívida e Valores 

de Angola, BODIVA, decidiu publicar semanalmente os resultados das negociações dos 

intermediários no mercado bolsista, diferentemente do procedimento anterior, cuja periodicidade 

era mensal. 


