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Segundo o relatório de negociações apresentado pela BODIVA, foram transaccionadas 

51.850 BT em distintas maturidades com a yield ao valor nominal de 1000 Kz por unidade, 

o que perfaz um total de 51.850.000 Kz. 

   

YIELDS  

Negócio em bolsa já vai em meia centena de milhões mensais.  

Os preços das obrigações do Tesouro variaram entre 81% e 104% do valor nominal. 

 A Bolsa de Dívida e Valores de Angola (BODIVA) registou em Julho último um volume de 

negócio superior a49 mil milhões Kz. Este montante resulta da transacção de 852.163 

Obrigações do Tesouro (OT) e Bilhetes do Tesouro (BT). Segundo o relatório de negociações 

apresentado pela BODIVA, foram transaccionadas 51.850 BT em distintas maturidades com a 

yíeíd ao valor nominal de 1000 Kz por unidade, o que perfaz um total de 51.850.000 Kz. As 

demais negociações foram todas sobre as OT com o preço apresentado a variar entre 81% e 

104% do valor nominal. Estas transacções foram registadas por oito bancos intermediários do 

mercado de capitais, com quotas abaixo indicadas, com destaque para Banco de Fomento 

Angola {32,1%), Banco Angolano de Investimentos (31,8%), Standard Bank Angola (19,3%), 

Banco Privado Atlântico (5,5%), Banco Millennium Angola (5,4%), Banco de Negócios 

Internacional (4,5%), Banco Keve (1,2%) e Banco BIC (0,1%).  

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 divida do Estado angolano deverá 

contactar os intermediários financeiros licenciados pela Comissão do Mercado de Capitais 

(CMC) e registados na BODIVA. Ainda no âmbito da transparência, a CMC, enquanto regulador 



 
 
do mercado de capitais e consequentemente de todos os que nele intervêm, comunicou em 

Junho passado a acta de deliberação e dissolução do Fundo BESA Valorização.  

A acta explica que o conselho de administração da CMC decide a liquidação e consequente 

dissolução do Fundo de Investimento Imobiliário Fechado "BESA Valorização", através da 

revogação da sua autorização para operar como Organismo de Investimento Colectivo (OIC). 

Esta deliberação decorre das irregularidades insanáveis detectadas no âmbito das acções de 

supervisão levadas acabo pelo regulador ao longo de 2015, irregularidades que punham em 

causa o normal funcionamento do mercado. Desde o momento da decisão e até esta altura, a 

CMC tem vindo a acompanhar, no âmbito das suas competências, as complexas formalidades 

jurídicas que conduzirão à liquidação do fundo 


