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O CPM analisou a evolução dos indicadores relativos à economia nacional bem como da 

economia internacional.  

O Comité de Política Monetária do Banco Nacional de Angola (CPM) reuniu -se no dia 29 de 

Agosto de 2016, na sua quinquagésima oitava sessão ordinária. Após a análise à evolução dos 

principais indicadores macroeconómicos, decidiu manter a Taxa Básica de Juro - Taxa BNA - em 

16,00% ao ano, e a Taxa de juro da Facilidade Permanente de Cedência de Liquidez em 20,00% 

ao ano. As taxas mantêm-se estáveis desde Junho último. A próxima reunião do CPM está 

prevista para o dia 28 do corrente mês. O CPM decidiu igualmente manter inalterada a Taxa de 

Juro da Facilidade Permanente de Absorção de Liquidez a sete dias em 7,25% ao ano.  

O CPM analisou a evolução dos indicadores relativos à economia nacional com realce para os 

sectores Real, Fiscal, Monetário e Externo, bem como o comportamento da economia 

internacional. Desta análise constatou-se que durante o mês de Julho o crédito à economia 

aumentou 2,to %. Por outro lado, o crédito bruto ao governo centrai (titulado e não titulado) 

cresceu 4,28%, enquanto os depósitos do Governo no sistema bancário expandiram em 4,21%. 

Os meios de pagamento representados pelo agregado M2 cresceram 1,15% em Julho e 24,24% 

nos últimos 12 meses. Contudo, a Base Monetária voltou a contrair em julho (3,65% contra 2,58% 

em Junho), reflectindo a contracção da liquidez na economia.  

A LUIBOR Overnight manteve-se em 13,92% ao ano, e nas maturidades de 3 e 12 meses as 

taxas aumentaram para 16,24% e 18,05% ao ano, respectivamente. O Mercado apurou que a 

LUIBOR cresceu à volta de 0,40 a 0,90 pontos percentuais de Junho a julho, mas registou um 

recuo de 0,41% na maturidade de 9 meses. Neste período, o volume de liquidez transaccionada 

no Mercado Monetário Interbancário (MMI) passou de cerca de 1.842,42 mil milhões K2 em Julho 

de 2014 para 21,03 mil milhões Kz em Julho de 2016,uma diminuição de 98,86%. O volume 

transaccionado no MM1 caiu em julho pelo terceiro mês consecutivo, tendo-se situado em 128,90 

mil milhões em Maio e 63,52 mil milhões em Junho. Agravando a tendência com a 

implementação da Contribuição Especial sobre as Operações Bancárias (CEOB) de 0,1% a taxa 

de juro mínima para tornar rentável a operação de cedência de liquidez overnight deverá superar 

os 35 %.  



 
 
Mercado Interbancário no primeiro semestre  

De acordo com o relatório do primeiro semestre da Comissão do Mercado de Capitais, CMC, 

sobre a "Macroeconomia e os Mercados" no primeiro semestre de 2016, no mercado 

interbancário angolano, a taxa de juro de 1 dia (Luibor overnight) aumentou dei 1,3% no mês de 

janeiro para 13,9% no final de junho, representando um aumento de 23%. A Luibor para as 

maturidades de 30, 90, 180, 270 e 360 dias aumentou de 11,47%, 12,00%, 12,39%, 12,77% e 

13,11%, respectivamente, para 14,01%, 14,18%, 15,43%, 17,22% e 17,79%. Similarmente, a 

Luibor 6M sofreu um aumento na ordem dos 3 8%, dos 12,1 % de Janeiro para 16,7% em junho.  

  

A taxa overnight reencontrava-se acima das interbancárias de prazos mais longos, indicando 

falta de liquidez em resultado das medidas restritivas levadas a cabo pelo Banco Nacional de 

Angola para conter a pressão inflacionista consequente da desvalorização do kwanza. No 

mercado internacional, a taxa Libor 6 M (Londres) registou uma subida significativa, fixando-se 

em 0,94%. Enquanto a Euribor 6M (Zona Euro) manteve a sua tendência decrescente, reflectindo 

os efeitos da política monetária não convencional implementada pelo BCE, tendo fechado o mês 

de junho com uma taxa negativa de - 0,16%. 

Relativamente aos títulos públicos internacionais, verificou-se uma tendência de queda nos 

rendimentos dos títulos a 10 anos (yields) das economias avançadas da Zona Euro, com as 

yields alemã e francesa a fixarem-se em -0,1% e 0,3%, respectivamente, tendo esta diminuição 

sido resultado do programa de compra de activos do Banco Central Europeu (BCE). Por outro 

lado, instalou- se um pessimismo relativamente à recuperação económica da região com a saída 

do Reino Unido da União Europeia. Nos países da Europa catalogados como periféricos, 

verificou-se uma trajectória ascendente, com a yield portuguesa a fixar-se em 34% e a yield 

grega em 8,1%. Nos Estados Unidos, a rentabilidade das obrigações de 10 anos registou uma 

queda, com a yield a fixar-se em 1,6%, se comparada com os 2,3% de janeiro. 


