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No mês de Setembro, a taxa de câmbio USD/AOA de referência do BNA manteve-se inalterada pelo 5º mês

consecutivo, desde a ultima desvalorização, de 3,2%, que ocorreu no mês de Abril, fixando-se no final do mês em

AOA 166,72 por USD. Este nível da taxa de câmbio foi suportado pelo aumento das vendas de divisas pelo BNA

nos últimos meses que passou de EUR 873,2 milhões em Agosto para EUR 1077 milhões em Setembro, o que

poderá originar uma redução das reservas internacionais líquidas e neste sentido comprometer os objectivos de

inflação no médio prazo caso as contas externas não perceberem entradas significavas de moedas estrangeira.

Por outro lado, no mês de Setembro permaneceram as fortes oscilações da taxa de câmbio EUR/USD. A taxa de

câmbio EUR/USD encerrou o mês em 1,12 Dólares por Euro, fechando um pouco acima do mês anterior. Esta

subida do par EUR/USD durante o período em análise, deveu-se nomeadamente ao facto da Reserva Federal

Americana (FED) manter a taxa de juro de referência estável, embora os dados económicos apontem para uma

ligeira melhoria da economia americana.
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A taxa de juro LUIBOR 6M, do mercado interbancário angolano, fixou-se em 17,01% no fim do mês de Setembro.

A LUIBOR para as maturidades de 1 (overnight), 30, 90, 180, 270 e 360 dias situou-se em 14,07%, 14,75%,

15,88%, 16,70%, 16,96% e 17,61% ao ano, respectivamente.

MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO

Fonte: BNA, Bloomberg

Nos principais mercados interbancários a LIBOR 6M registou uma média mensal de 1,25%, superior em 0,05 p.p à

verificada no mês anterior. Por sua vez, a EURIBOR 6M registou uma média de -0,20%, inferior em 0,01 p.p. à

verificada no mês prévio. O aumento da taxa Libor foi intensificada devido a novas regras norte-americanas a

serem aplicadas no mercado monetário, os gestores de activos reagiram a implementação destas novas regras

optando pelo desinvestimento em fundos, que desde o ano passado já perdeu USD 700 mil milhões.

No mês de Setembro, para a gestão corrente do Tesouro Nacional, o BNA colocou no mercado primário AOA 153

mil milhões em Títulos do Tesouro. Os títulos dividem-se em Bilhetes do Tesouro (AOA 121,80 mil milhões) e

Obrigações do Tesouro (AOA 31,10 mil milhões). A taxa de juro média dos BT’s emitidos foram de 13,90%,

16,70% e 18,62%, correspondente às maturidades de 91, 182 e 364 dias, respectivamente. As emissões de

Obrigações do Tesouro Indexadas à Taxa de Câmbio foram de AOA 2,65 mil milhões, apenas para as maturidades

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

MERCADO DE DÍVIDA PÚBLICA
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Por sua vez, no mercado secundário de dívida pública registou-se uma diminuição de 35,93% no volume de

transacções registadas pela BODIVA relativamente ao mês anterior, totalizando o valor de AOA 23,13 mil milhões.

Fonte: BNA, BODIVA

No mês de Setembro, os índices accionistas mundiais registaram variações mistas. O índice S&P 500 registou

novamente uma variação mensal acumulada negativa de 0,12%, fixando-se, no final do mês, em 2.168,27 pontos,

influenciado principalmente pela divulgação de resultados mais fracos do que os projectados, respectivamente o

fraco crescimento do emprego. Seguindo a mesma tendência, o índice Eurostoxx50 apresentou uma variação

negativa acumulada mensal de 2,91%, fechando em 2.935,25 pontos, como reflexo da incerteza da política

monetária europeia, assim como também o anúncio feito pelo presidente do Banco Central Europeu em manter as

taxas de juro e o programa de estímulo monetário inalterado. O presidente do BCE Mário Draghi reiterou que o

programa de compra de obrigações vai continuar até Março de 2018, podendo ampliar ou não caso seja

necessário, para cumprir a meta de ter a inflação a 2%. Por outro lado, o índice MSCI dos mercados emergentes

apresentou uma variação positiva acumulada mensal de 0,45%, encerrando o mês em 897,68 pontos,

beneficiando da expansão registada na China, em particular aos dados económicos positivos que apontam o

aumento do lucro da actividade industrial.

MERCADO ACCIONISTA

Fonte: BNA, Bloomberg
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Fonte: Bloomberg

Nos metais preciosos, o Ouro registou uma variação positiva mensal acumulada de 0,53%, fixando-se em 1315,87

USD/onça, devido ao facto de haver uma incorporação do mercado quanto as possíveis mudanças futuras da

economia mundial, condicionadas com a decisão do Reino Unido sair da União Europeia e o acordo da OPEP que

consequentemente levou a um aumento na procura de activos de refúgio. Nas commoditties agrícolas, o Trigo

também registou uma variação acumulada mensal positiva de 11,36%, fixando-se em 402,00 USD/bushel no final

do mês, devido ao contínuo aumento da oferta devido à condições climatéricas mais favoráveis a produção deste

cereal.

Durante o mês de Setembro, as commodities mundiais tiveram um desempenho positivo em todas as suas áreas.

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

em 50,19 USD/barril, resultando numa variação positiva acumulada mensal de 6,70%. A aparente estabilidade

sustentada no preço desta commodity deve-se principalmente a ocorrência de uma reunião extraordinária da

OPEP, no final do mês, onde se refletiu uma suposta concertação entre os países produtores em limitar a

produção do petróleo. O nível de produção de petróleo, no mês anterior, estava a 33,5 milhões de barris por dia,

sendo que o acordo prevê uma redução entre 33 milhões a 32,5 milhões de barris por dia.

MERCADO DE COMMODITIES
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RESUMO DAS VARIAÇÕES MENSAIS DOS MERCADOS

MERCADO CAMBIAL FECHO 29-07-16 FECHO 31-08-16 VAR. MENSAL VAR. INICIO DO ANO

USD/AOA 166,714 166,715 0,00% 22,60%

EUR/USD 1,117 1,115 -0,18% 2,65%

GBP/USD 1,323 1,313 -0,76% -10,90%

USD/JPY 102,06 103,43 1,34% -13,97%

USD/ZAR 13,878 14,731 6,15% -4,77%

USD/CNY 6,635 6,679 0,66% 2,85%

USD/REAL 3,248 3,226 -0,68% -18,55%

MERCADO DE DÍVIDA FECHO 29-07-16 FECHO 31-08-16 VAR. MENSAL VAR. INICIO DO ANO

Alemanha O.T. 10 anos -0,119 -0,065 -45,38% -110,33%

Reino Unido O.T. 10 anos 0,685 0,642 -6,28% -67,24%

Portugal O.T. 10 anos 2,934 3,04 3,61% 20,83%

EUA O.T. 10 anos 1,4531 1,58 8,73% -30,38%

China O.T. 10 anos 2,8 2,808 0,29% -23,70%

Brasil O.T. 10 anos 11,808 12,081 2,31% -26,83%

Angola Eurobonds 10,215 9,459 -7,40% -11,05%

África do Sul O.T. 10 anos 8,648 9,07 4,88% -7,40%

MERCADO ACCIONISTA ÍNDICES FECHO 29-07-16 FECHO 31-08-16 VAR. MENSAL VAR. INICIO DO ANO

EUA S&P 500 2173,6 2170,95 -0,12% 6,21%

Zona Euro Eurostoxx 50 2990,76 3023,13 1,08% -7,48%

Reino Unido FTSE 100 6724,43 6781,51 0,85% 8,64%

Portugal PSI 20 2990,76 3023,13 1,08% -7,48%

Japão NKY 225 16569,27 19033,71 14,87% 12,71%

Alemanha DAX 30 10337,5 10592,69 2,47% -1,40%

China Shanghai Cmp 2979,339 3085,491 3,56% -12,82%

Brasil BOVESPA 57308,21 57901,11 1,03% 33,57%

África do Sul FTSE/JSE 52797,58 52733,12 -0,12% 4,02%

COMMODITIES FECHO 29-07-16 FECHO 31-08-16 VAR. MENSAL VAR. INICIO DO ANO

Petróleo Brent 52797,58 52733,12 -0,12% 4,02%

Petróleo WTI 52797,58 52733,12 -0,12% 4,02%

Ouro 42,46 47,04 10,79% 26,18%

Prata 1351,28 1308,97 -3,13% 23,36%

Cobre 222,15 206,95 -6,84% -3,07%

Trigo 407,75 361 -11,47% -23,19%

Milho 334,5 301,5 -9,87% -15,96%

TAXAS DE JURO DE REFERÊNCIA DOS BANCOS CENTRAIS ANTERIOR ACTUAL SENTIDO

Angola 14% 16%

EUA 0% - 0,25% 0,25% - 0,50%

Reino Unido 0,50% 0,25%

Zona Euro 0,05% 0,00%

Japão 0,10% 0,00%

China 4,60% 4,35%

África do Sul 6,75% 7,00%

Banco Popular da China

South African Reserve Bank

Banco Nacional de Angola

Federal Reserve Bank

Bank of England

Banco Central Europeu

Bank of Japan (Nippon Ginko)
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PREVISTO ANTERIOR DATA

Balança Comercial -42,70B       -44,66B 02/set

Taxa de Desemprego 4,8% 4,9% 02/set

PMI Industrial 52,1 52,1 01/set

PREVISTO ANTERIOR DATA

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

Balança Comercial (Zona Euro) 25B 29,2B 15/set

Taxa de Desemprego -- 10,1% 30/set

PMI Industrial (Zona Euro) 51,8 51,8 01/set

PREVISTO ANTERIOR DATA

Balança Comercial (China) 58,00B 52,31B 07/set

Exportações (China) -4,0% -4,4% 07/set

PMI Industrial (China) -- 50,4 30/set

Balança Comercial (Brazil) 4,20B 4,58B 01/set

PAÍS EVENTO INSTITUIÇÃO DATA

China 04-05 Setembro

EUA IOSCO 13-14 Setembro

Polónia IOSCO 13-15 Setembro

EUA FED 21 Setembro

Eslováquia Comissão Europeia 09 SetembroEncontro do Eurogrupo

Comité sobre Riscos Emergentes

C3 e a Regulação dos Intermediários do Mercado 

EUA

EUROPA

OUTRAS GEOGRAFIAS

Cimeira dos Chefes de Estado do G20

Decisão sobre a Taxa de Juros

AGENDA ECONÓMICA

CALENDÁRIO DE EVENTOS
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SABIA QUE ...

GESTÃO DE RISCOS FINANCEIROS

Gestão de risco é o processo de identificação, análise, avaliação, controlo e prevenção, minimização ou eliminação

de riscos inaceitáveis ao capital ou rentabilidade de uma empresa. De forma mais particular, gestão de risco

financeiro é a aplicação do valor económica duma empresa usando instrumentos financeiros para gerir a exposição

ao risco, particularmente os riscos de crédito e de mercado. Estes riscos podem resultar de uma ampla variedade

de fontes, incluíndo incerteza financeira, obrigações legais, os erros de gestão estratégica, acidentes e desastres

naturais.

Normas de gestão de risco foram desenvolvidas por várias organizações, incluindo a ISO (Organização

Internacional para Padronização). Estes padrões são projectados para ajudar as organizações a identificar ameaças

específicas, avaliar as vulnerabilidades únicas para determinar o seu risco, identificar formas de reduzir estes riscos

e, em seguida, implementar esforços para a redução dos riscos de acordo com a estratégia organizacional.

Todos os planos de gestão de risco seguem os mesmos passos que combinados formam o processo de gestão de 

risco global (Estratégias e Processos de Gestão de Risco):

• Identificação de riscos

• Análise de risco 

• Avaliação de risco

• Mitigação de riscos 

• Monitoramento de riscos 

Depois dos riscos específicos da empresa serem identificados e o processo de gestão de risco ter sido

implementado, existem várias estratégias diferentes que as empresas podem adoptar em relação a diferentes tipos

de risco (Abordagens de Gestão de Risco):

• Prevenção de riscos - embora a eliminação completa de todos os riscos raramente é possível, uma

estratégia de prevenção de risco é desenhada para desviar o máximo de ameaças quanto possível, a fim

de evitar as consequências dispendiosas e prejudiciais de um evento prejudicial.

• Redução de risco - as empresas às vezes são capazes de reduzir a quantidade do efeito que certos

riscos podem ter nos projectos da empresa. Isto é conseguido através do ajuste de certos aspectos de um

projecto global ou processo da empresa, ou reduzindo a sua esfera de acção.

• Partilha de riscos - as vezes, as consequências de um risco é compartilhado ou distribuído entre vários

dos participantes do projecto ou departamentos da empresa. O risco também pode ser compartilhado com

um terceiro elemento, como um fornecedor ou parceiro da empresa.

• Retenção de risco - as vezes, as empresas decidem que um risco vale a pena sob o ponto de vista

empresarial, e decidem manter o risco e lidar com qualquer possível repercussão. As empresas, muitas

vezes, mantêm um certo nível de risco dado que o lucro esperado de um projecto é maior do que os

custos do seu risco potencial.
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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.

Telefone: (+244) 222 70 40 00

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.
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