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No mês de Julho, a moeda nacional não sofreu qualquer alteração face ao Dólar, considerando a taxa de

referência do Banco Nacional de Angola. Assim, a taxa de câmbio USD/AOA fixou-se no final do mês em AOA

166,71, nível em que permanece desde Março, mês em que ocorreu a última desvalorização (de 3,24%) do

Kwanza. Desde o princípio do ano, a taxa de câmbio já registou uma desvalorização de cerca de 22,59%, em

resultado da necessidade de diminuir a procura por divisas e proteger as reservas internacionais líquidas.

Por outro lado, mantém-se a forte volatilidade da taxa de câmbio EUR/USD o que torna a trajectória deste par de

moedas sem uma tendência definida. Entretanto, em relação ao mês anterior, a taxa de cambio EUR/USD

encerrou o mês em 1,11 Dólares por Euro, com a moeda única a apreciar-se cerca 0,65% face à moeda

americana. Esta ligeira apreciação do Euro surge numa altura em que se começam a dissipar os receios em torno

da economia do Europeia após a saída da Reino Unido, e aumenta a expectativa em relação de um possível

reforço da intervenção do Banco Central Europeu (BCE) com mais estímulos para impulsionar economia europeia.

MERCADO CAMBIAL

Fonte: BNA, Bloomberg
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A taxa de juro LUIBOR 6M do mercado interbancário angolano fixou-se em 17,11%, no fim do mês de Julho. A

LUIBOR para as maturidades de 1 (overnight), 30, 90, 270 e 360 dias situou-se em 13,92%, 14,44%, 16,17%,

16,98% e 17,88% ao ano, respectivamente.

MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO

Fonte: BNA, Bloomberg

Nos mercados interbancários de referência a taxa LIBOR 6M registou uma média mensal de 0,94%, superior em

0,04 p.p à taxa verificada no mês anterior. Por sua vez, a EURIBOR 6M registou uma taxa média em torno de

-0,16%, inferior em 0,02 p.p. à verificada no mês prévio. Esta redução da Euribor está associada ao reforço

programa de estímulos do BCE, no sentido de impulsionar a economia da Zona Euro.

No mês de Julho, para a gestão corrente do Tesouro Nacional, o BNA colocou no mercado primário um total de

AOA 148,70 mil milhões em Títulos do Tesouro. Os títulos dividem-se em Bilhetes do Tesouro (AOA 89,10 mil

milhões) e Obrigações do Tesouro (AOA 59,20 mil milhões). A taxa de juro média dos BT’s emitidos foi de 14,17%,

16,80% e 18,40%, correspondente às maturidades de 91, 182 e 364 dias, respectivamente. As Obrigações do

Tesouro Indexadas à Taxa de Câmbio foram emitidas num montante de AOA 21,74 mil milhões, apenas para as

maturidades de 2 e 3 anos com as respectivas taxas de juros a cotarem-se em 7,00%, 7,25%. Neste mês não

foram emitidas Obrigações de Tesouro Não Reajustáveis.

MERCADO DE DÍVIDA PÚBLICA
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Por sua vez, no mercado secundário de dívida pública registou-se um aumento de 73,23% no volume de

transacções registadas pela BODIVA relativamente ao mês anterior, totalizando o valor de AOA 49,57 mil milhões.

Fonte: BNA, BODIVA

No mês de Julho, os índices accionistas mundiais registaram fortes ganhos. O índice S&P 500 registou uma

variação positiva acumulada mensal de 3,56%, fixando-se, no final do mês, em 2.173,6 pontos, fortemente

impulsionado por bons resultados no segundo trimestre das principais empresas americanas, pela manutenção da

taxa de juro de referência pela Reserva Federal Americana (FED) e fundamentos económicos mais sólidos da

economia americana. Por outro lado, o índice Eurostoxx50 apresentou igualmente uma variação positiva

acumulada mensal de 4,40%, fechando em 2.990,76 pontos, respondendo positivamente a manutenção da taxa de

juro de referência nos actuais 0% pelo BCE, as perspectivas de incremento do programa de compras de activos

por parte do BCE e a diminuição do clima de incerteza após o Brexit. Estes mercados evoluíram profundamente

afectados com a incerteza de que a saída do Reino Unido da União Europeia possa ter efeitos no crescimento da

economia global. Por outro lado, o índice MSCI dos mercados emergentes apresentou igualmente uma variação

positiva acumulada mensal de 4,72%, encerrando o mês em 873,47 pontos, a beneficiar do clima de mais

confiança em torno da economia chinesa.

MERCADO ACCIONISTA

85%

90%

95%

100%

105%

110%

1-jun-16 15-jun-16 29-jun-16 13-jul-16 27-jul-16

S&P500 Eurostoxx 50 MSCI Emergentes

Fonte: BNA, Bloomberg

DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E ANÁLISES 3



NEWSLETTER DOS MERCADOS FINANCEIROS JULHO 2016

Fonte: Bloomberg

Nas commoditties agrícolas, o Trigo também registou uma variação negativa acumulada mensal de 9,10%,

fixando-se em 407,25 USd/bushel no final do mês, devido o constante aumento da oferta que vem se verificando

desde o mês de Abril, em função das condições climatéricas mais favoráveis a produção deste cereal. Nos metais

preciosos, o Ouro registou uma variação positiva mensal acumulada de 2,32%, devido o movimento de procura de

activos de refúgios, perante a incerteza que ainda habita sobre os mercados.

Durante o mês de Julho, a maioria das commodities mundiais tiveram um desempenho negativo, com excepção do

Ouro. No sector energético, o Brent, cabaz de preços de referência das exportações angolanas, fixou-se no final

do mês em 42,46 USD/barril, resultando numa variação negativa acumulada mensal de 14,53%, a maior queda

mensal desde o ínicio do ano. Os sinais de recuperação da produção americana, a retoma da produção em alguns

campos na Nigéria e no Canada e a crescente produção iraniana contribuíram significamente para esta queda. Por

outro lado, o FMI reviu em baixa as previsões de crescimento económico mundial, em 0,1 pontos percentuais,

para 3,1% em 2016, devido aos potenciais efeitos do Brexit, pressionando ainda mais o preço do crude, devido a

percepção de menor procura desta commodity no futuro.

MERCADO DE COMMODITIES
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PREVISTO ANTERIOR DATA

Balança Comercial -43,10B       -40,96B 05/ago

Taxa de Desemprego 4,8% 4,9% 05/ago

PMI Industrial -- 52,9 24/ago

PREVISTO ANTERIOR DATA

Decisão sobre Taxa de Juro (Zona Euro) -- --

Balança Comercial (Zona Euro) -- 24,60B 16/ago

PMI Industrial (Zona Euro) -- 52,0 24/ago

PREVISTO ANTERIOR DATA

Balança Comercial (China) 47,60B 48,11B 08/ago

Exportações (China) -3,0% -4,8% 08/ago

Reservas Cambiais USD (China) 3,20T 3,21T 07/ago

Balança Comercial (Brazil) 4,95B 3,97B 01/ago

PAÍS EVENTO INSTITUIÇÃO DATA

Benin FMI e Banco Mundial 04-05 Agosto

EUA

EUROPA

OUTRAS GEOGRAFIAS

Caucus com os Governadores dos Bancos Centrais Africanos 

AGENDA ECONÓMICA

CALENDÁRIO DE EVENTOS
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SABIA QUE ...

… EXISTE DIFERENÇA ENTRE UM MERCADO ORDER DRIVEN E

UM MERCADO QUOTE DRIVEN?

Um mercado a funcionar em Order Driven é aquele em que todos compradores e vendedores divulgam

os preços que desejam comprar ou vender valores mobiliários, bem como as quantidades de títulos que

desejam comprar ou vender. A grande vantagem deste mercado é a transparência, visto que as ordens

de compra e de venda são apresentadas aos investidores que pretendem ter acesso a referida

informação. A principal desvantagem reside no facto de que não há garantia de que as ordens de

compra e de venda sejam executadas. Daí, que este tipo de mercado se aplique, regra geral, a

mercados com grande liquidez.

Um mercado a funcionar em Quote Driven é aquele em que apenas são exibidos os preços de compra

e de venda de designados market makers, dealers e outras partes interessadas. Neste mercado, os

market makers definem o preço de compra e de venda que estão dispostos a aceitar num determinado

momento. A vantagem deste tipo de mercado é o nível de liquidez, isto é, os market makers são

obrigados a casar os seus preços cotados, quer sejam de compra ou de venda. Por outro lado, este tipo

de mercado pode ser desvantajoso, comparativamente ao order driven, por ser menos transparente.

Há mercados que combinam atributos de Order Driven e Quote Driven, resultando num mercado

híbrido. Por exemplo, o mercado pode mostrar os preços actuais de compra e de venda dos market

makers, assim como permitir que os investidores observem os limites de ordens do mercado.
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Disclaimer: Este documento foi elaborado com base em informação obtida em fontes consideradas fiáveis, mas a sua precisão

não pode ser totalmente garantida. O conteúdo deste documento não constitui recomendação para investir, desinvestir ou

manter o investimento nos activos aqui descritos ou em qualquer outro, bem como não constitui oferta, convite, nem solicitação

para a compra ou venda dos instrumentos referidos. As opiniões expressas são da inteira responsabilidade dos seus autores,

reflectindo apenas os seus pontos de vista e podendo não coincidir com a posição da COMISSÃO DO MERCADO DE CAPITAIS

nos mercados referidos. Este documento não deve ser utilizado na avaliação dos instrumentos nele referidos, não podendo a

COMISSÃO DO MERCADO DE CAPITAIS ser responsabilizada por qualquer perda, directa ou potencial, decorrente da

utilização deste documento ou dos seus conteúdos. A reprodução de parte ou totalidade desta publicação é permitida, sujeita a

indicação da fonte.

Tel: +244 222 70 40 00 – Fax: +244 222 70 40 09

E-mail: institucional@cmc.gv.ao; estudos.analises@cmc.gv.ao

Website: www.cmc.gv.ao

UO/OD 5477 – NIF 7403008227

Sector de Talatona, Zona Residencial I 3º B, GU 19 B, Bloco A5,

1º e 2º I Luanda, Angola

SOBRE A CMC

Contactos

A Comissão do Mercado de Capitais (CMC) é uma pessoa Colectiva de Direito Público, dotada de

personalidade jurídica e autonomia administrativa, financeira e de património próprio, sujeita à

superintendência do Presidente da República e à tutela do Ministério das Finanças.

A CMC tem como missão a regulação, a supervisão, a fiscalização e a promoção do mercado de

valores mobiliários e das actividades que envolvam todos os agentes que nele intervenham, directa ou

indirectamente, nos termos do Decreto Presidencial n.º 54/13, de 06 de Junho (Estatuto Orgânico da

CMC).

Além do Estatuto Orgânico, a actividade da CMC é enquadrada pela Lei 22/15 de 31 de Agosto

(CodVM – Código de Valores Mobiliários) e pela Lei 12/15 de 17 de Junho (LBIF – Lei de Bases das

Instituições Financeiras).

A CMC actua de forma independente na prossecução dos seus objectivos, sem prejuízo das formas

de controlo da sua actividade que resultem da Lei.

DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E ANÁLISES 7

mailto:institucional@cmc.gv.ao
mailto:estudos.analises@cmc.gv.ao
http://www.cmc.gv.ao/

