
 
 

'Papéis' negociados em Agosto com trambolhão de 

80,2% face a Julho 

Expansão  

09/09/16 

Número de Obrigações do Tesouro (OT) transaccionadas caiu de 852,2 mil para 168,4 mil 

no período considerado.  

No mês de Agosto do corrente ano foram negociadas na Bolsa de Dívida e Valores de Angola 

(BODIVA) 168.430 Obrigações do Tesouro (OT), uma queda de 80,2% face aos papéis 

transaccionados em Julho, que totalizaram 852.163.  

Em termos de montantes negociados registou-se uma quebra de 30,1% no mesmo período, 

sendo que o boletim de negociações da Comissão do Mercado de Capitais (CMC) indica que no 

oitavo mês do ano o valor foi de 34,6 mil milhões Kz, contra os 49,5 mil milhões Kz de Julho. 

Segundo o boletim de negociações da CMC, de acordo com os valores negociados no período 

em análise, o ranking dos intermediários financeiros foi liderado pelo banco BFA com uma quota 

de 33%.  

Em Julho, a medalha de prata pertenceu ao BAI que intermediou negócios no valor de 15,7 mil 

milhões Kz, correspondentes a uma quota de 31,8%. Já em Agosto a prata foi para o Standard 

Bank, com 10,3 mil milhões Kz, equivalente a 29,7% do total negociado. O meio da tabela, em 

4° lugar, em Julho, ficou o Banco Privado Atlântico (BPA), que recentemente se fundiu ao Banco 

Millennium Angola (BMA), com 2,7 mil milhões Kz, ou 5,5% do montante negociado. Em Agosto 

a quarta posição passou para o BIC, com 1,9 mil milhões Kz intermediados, correspondentes a 

uma quota de 5,4%. 

A seguir, surge o BMA que em Julho efectuou negociações avaliadas em 2,6 mil milhões Kz, 

contra os 1,8 milhões Kz que registou em Agosto, equivalentes a menos 30,7%. No penúltimo 

lugar surge o Banco de Negócios Internacional (BNI), que registou uma queda de 30,7% no 

período em análise. Em Julho o banco intermediou negócios correspondentes a 2,2 mil milhões 

Kz, ao passo que em Agosto foram de 1,04 mil milhões Kz. Na cauda do ranking ficou o Banco 

Regional do Keve que, porém, viu o seu montante negociado crescer 25,6% em Agosto face a 

Julho. Nesse mês foram registadas negociações avaliadas em 597 milhões Kz e, em Agosto, de 

750 milhões Kz. M.V.D. 


