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Obrigações do Tesouro 

BFA, BAI e BMA, juntos, detêm 76,23% da quota de mercado de todas as operações já 

realizadas no Mercado Regulamentado de Obrigações e Valores Mobiliários (MROV), da 

BODIVA. 

Na última semana de Maio, as obrigações do Tesouro (OT) negociadas na Bolsa de Dívida e 

Valores de Angola, conhecida como BODIVA, renderam cerca de 22,3 milhões USD que 

resultaram da venda de 2,1 milhões de OT em 49 operações realizadas. Neste período, o número 

de negociações registou um aumento de 6,52% comparativamente a 46 operações realizadas 

na semana anterior. O número de OT negociadas aumentou 11% face aos 1,9 milhões daquele 

período. 

 

Mas, ainda assim, em termos de volume de negócio, o resultado não superou o registado naquela 

data, sendo inferior em 18,17% se confrontado aos 27,3 milhões USD obtidos na data em 

questão. Na base deste resultado está o facto de, nesta última semana de Maio, não terem sido 

negociados bilhetes do Tesouro (BT), quando na semana anterior os mesmos títulos haviam 

contribuído com 42,5 mil USD. O contributo das OT também sofreu uma queda de 14,03%, ao 

passarem dos 26 milhões USD, para os actuais 22,3 milhões USD. 

Outra razão que se aponta para este resultado é o desempenho dos agentes de intermediação, 

concretamente a redução em 99,82% do volume de negócio por parte do Banco Angolano de 

Investimento, BAI, As negociações deste banco atingiram os 21,1 mil USD, contra os 11,9 

milhões USD da semana transacta. Desta forma, o BAI contribuiu com 0,09% no total negociado 

na semana em análise. Por sua vez, o Banco de Fomento Angola, BFA, aumentou o volume de 

negócio em 48,50%, para 20,8 milhões USD, e foi assim responsável por 93,24% das 

negociações da semana.  

Já o Banco Míllennium Angola (BMA), que na semana anterior não havia registado nenhuma 

operação, surge nesta com uma participação de 6,67%, que representa um volume de 

intermediações no valor de 1,4 milhões USD. O preço médio das OT transaccionadas foi, para a 



 
 
maturidade de seis meses, 98 USD para as negociadas pelo BFA, e 101 USD para as negociadas 

pelo BAI. Na maturidade de um ano, os preços foram de 96,101 e 100 USD para o BFA, BAI e 

BMA, respectivamente. Para as OT com a data de vencimento em 2018, os preços praticados 

pelos três bancos na mesma ordem foram de 95,99 USD e 101 USD, Somente o BFA negociou 

OT nas maturidades de três e quatro anos, tendo praticado preços de 87 e 91 USD, Os preços 

médios para os títulos de cinco anos praticados pelo BFA e pelo BAI foram de 75 e 101 USD. 

 

Marfret share e supervisão 

Os agentes intermediários na bolsa BFA, BAI e BMA, juntos, detêm 76,23% da quota de mercado 

de todas operações já realizadas no Mercado Regulamentado de Obrigações e Valores 

Mobiliários, MROV, da BODIVA. O BFA é detentor de 46,48%, seguido pelo BAI, com 14,91%, e 

pelo BMA, com 14,84%. Os restantes 23,77% são repartidos pelo Standard Bank Angola (SBA) 

com 12,17%, pelo Banco Privado Atlântico (BPA), com 10,02%, e por fim pelos agentes Banco 

Regional do Keve (BRK) e Banco de Negócios Internacional, com 0,87% e 0,71%, 

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 do Mercado de Capitais 

(CMC) e registados na BODIVA, 

Regular, supervisionar, fiscalizar e promover o Mercado de Valores Mobiliários e Instrumentos 

Derivados é a missão que cabe à CMC c que se articula com o objectivo de contribuir para o 

desenvolvimento económico de Angola, por assegurar a sã concorrência nestes mercados, 

garantir a legítima confiança e segurança jurídica de todos os intervenientes, bem como prevenir 

o risco sistémico. 


