
 
 

Negociados 42 milhões USD de Obrigações de 

Tesouro na bolsa de Luanda 

Expansão   

02/09/16 

De acordo com o Boletim de Negociações do Mercado Secundário de Dívida Pública o 

Standard Bank lidera as operações registadas.  

Durante a semana de 22 a 26 de Agosto, a Bolsa de Dívida e Valores de Angola (BODIVA) 

registou um total de 46 negócios no mercado secundário da dívida pública, envolvendo 35.567 

Obrigações do Tesouro (OT), no valor de 42,7 milhões USD. Um recuo de 3,02% no volume de 

negócio face à semana de 15 a 19 de Agosto, durante a qual foram movimentados 44,1 milhões 

USD. De acordo com o boletim semanal de negociações da Comissão do Mercado de Capitais 

(CMC), no que diz respeito ao desempenho dos agentes de intermediação, os negócios no valor 

de 42,7 milhões USD foram realizadas, em primeiro lugar, pelo Standard Bank, com 31,95%do 

total, o que equivale a 13,7 milhões USD. 

 Na segunda posição ficou o Banco de Fomento Angola (BFA), com 30,54%, correspondentes a 

13,1 milhões USD, a que se seguiu do Banco Angolano de Investimento (BAI), com 19,1%, 

representando 8,2 milhões USD. A tabela inclui ainda o Banco Privado Angolano (BPA), que se 

fundiu recentemente com o Banco Millennium Angola (BMA), com 13,63%, o equivalente a 5,8 

milhões USD, enquanto o Banco Internacional de Crédito (BIC), ficou colocado na cauda da 

tabela, com uma percentagem de 4,81%, correspondente a 2,1 milhões USD.  

 

BFA continua no comando do ranking anual  

Tendo em conta os valores negociados de 1 de Janeiro até 26 de Agosto de 2016, o ranking dos 

intermediários financeiros continua a ser liderado pelo BFA, com uma quota de mercado de 

39,32%, seguido do BAI, com 24,24%. Na terceira posição do pódio vem o Standard Bank, com 

16,25% de quota de mercado. Em quarto lugar surge o Banco Millennium Angola (BMA), com 

10,45%. O Banco Privado Atlântico lidera a segunda metade da tabela, com uma quota de 8,56%, 

enquanto o Banco Regional Keve detém 1,42%. Ainda na linha "vermelha" estão o Banco de 

Negócios Internacional (BNI) com 1,85% e o BIC com 0,91%. O ranking anual dos intermediários 

não registou qualquer alteração de posição face à semana passada. 


