
 
 

BODIVA regista Kz 23 mil milhões nas 

negociações do mês de Setembro 

O País  

10/10/16 

A partir de 21 de Outubro, as negociações de títulos do Tesouro, por determinação do 

emitente, deixam de ocorrer no Mercado Regulamentado de Obrigações e Valores 

Mobiliários (MROV) e passam a ser admitidos à negociação no Mercado de Bolsa de 

Títulos Públicos designado por MBTT.  

A Bolsa de Dívida e Valores de Angola (BODIVA) registou, durante o mês de Setembro, a 

negociação de 3.497.154,00 obrigações do tesouro, movimentando assim, um montante superior 

a Kz 23 mil milhões. A informação consta do Relatório de Negociação relativo ao mês em 

referência divulgado recentemente pela Comissão do Mercado de Capitais (CMC). Segundo o 

documento, o Banco de Fomento de Angola (BFA), à semelhança das transacções passadas, 

voltou a liderar o volume das transacções tendo absorvido uma quota de mercado de 37, 5%.  

Os registos da Bolsa de Valores, indicam igualmente que o Standard Bank Angola (SBA), Banco 

Angolano de Investimentos (BAI), Banco Millennium Atlântico (BMA), Banco Regional do Keve 

(BRK), Banco de Negócios Internacional (BNI) e o Banco Internacional de Crédito (BIC), com 

uma quota de mercado, correspondente a, 27,1%, 26,5,%, 5,4%, 3,2%, 0,2%, e 0,1%, 

respectivamente. “O registo das transacções no MROV, ao dar a conhecer a todo o mercado os 

termos dos negócios (preço e quantidade) efectuados, concorrerá para o aumento da 

transparência e da confiança dos investidores, bem como para a formação de uma curva de 

preços para os activos nela registados, que deverão servir de referência para futuras 

transacções”, sublinha a BODIVA.  

 

Mercado terá nova plataforma de negociação este mês  

A BODIVA iniciou no dia 29 de Setembro, o processo de migração dos títulos do Tesouro (TT) 

para o Sistema Centralizado de Valores Mobiliários (CE-VAMA). A informação consta da circular 

emitida pela entidade gestora no sistema. Com efeito, as negociações de títulos do Tesouro, por 

determinação do emitente, deixam de ocorrer no Mercado Regulamentado de Obrigações e 

Valores Mobiliários (MROV) e passam a ser admitidos à negociação no Mercado de Bolsa de 

Títulos Públicos designado por MBTT a partir do dia 21 de Outubro. Até a abertura do MBTT, a 



 
 
BODIVA estabeleceu como um período transitório para a negociação de títulos do Tesouro no 

MROV, e neste período as liquidações dos títulos serão realizados na CEVAMA ou no Banco 

Nacional de Angola (BNA), consoante as carteiras tenham ou não sido migradas. 


