
 
 

Volume de negócio abranda 33% em Setembro 

Mercado  

11/10/16 

O registo das transacções no MROV concorre para o aumento da transparência e da 

confiança dos investidores.  

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

negociação de 3,4 milhões de bilhetes e obrigações do Tesouro, movimentando assim um 

montante superior a 23,1 mil milhões Kz. De acordo com os relatos estatísticos da instituição, o 

volume de negócio abrandou 33% face ao mês anterior quando os operadores do mercado 

bolsista movimentaram cerca de 34,6 mil milhões Kz. Estas transacções foram registadas por 

Banco de Fomento Angola (BFA), Standard Bank Angola (SBA), Banco Angolano de 

Investimentos (BAI), Banco Millennium Atlântico (BMa), Banco Regional do Keve (BRK), Banco 

de Negócios Internacional (BNI), Banco Internacional de Crédito (BIC), e com uma quota de 

mercado correspondente a 37,5%, 27,1%, 26,5,%, 5,4%, 3,2%, 0,2%, e 0,1%, respectivamente.  

O registo das transacções no MROV, ao dar a conhecera todo o mercado os termos dos negócios 

(preço e quantidade) efectuados, irá concorrer para o aumento da transparência e da confiança 

dos investidores, bem como para a formação de uma curva de preços para os activos nele 

registados, que deverão servir de referência para futuras transacções. De salientar que as 

transacções no MROV decorrem até ao dia 21 do presente mês, data em que cessa a utilização 

desta plataforma para dar lugar ao novo Mercado de Bolsa de Títulos Públicos designado por 

"MBTT.  

  

O processo de migração dos títulos do Tesouro (TT) para o Sistema Centralizado de Valores 

Mobiliários (CE-VAMA) gerido pela BODIVA começou na passada sexta-feira, 29 de Setembro. 

Desta data à abertura do MBTT, a BODIVA estabeleceu como um período transitório para a 

negociação de títulos de Tesouro no MROV, e neste período as liquidações dos títulos serão 

realizadas na CEVAMA ou no Banco Nacional de Angola (BNA), consoante as carteiras tenham 

ou não sido migradas. De acordo com o documento rubricado pelo então presidente da comissão 

executiva da BODIVA, Pedro Pitta-Grós (recentemente nomeado como administrador executivo 

do Banco de Poupança e Crédito, BPC), no sentido de evitar a paralisação do MROV durante o 

período transitório foram estabelecidos procedimentos temporários para a negociação de títulos 

nesta plataforma, bem como para a liquidação dos respectivos títulos.  

 



 
 
A trajectória dos mercados de títulos  

A CMC e a BODIVA substituíram em Janeiro do presente ano o Mercado de Registo de Títulos 

de Tesouro, MRTT, pelo Mercado de Registo de Operações sobre Valores Mobiliários (MROV) 

que vigorou até ao actual momento, sendo que hoje começa o período de transição para a 

migração para a nova plataforma de negociação, o MBTT. O MROV destinou-se ao registo de 

operações sobre quaisquer valores mobiliários que não estavam admitidos noutros segmentos 

de mercado, incluindo assim as operações de registo sobre títulos do Tesouro, anteriormente 

efectuadas no MRTT.  

Antes de Janeiro de 2016, os registos efectuados foram exclusivamente de operações sobre 

títulos do Tesouro, no entanto, este segmento de mercado destinava-se também ao registo de 

operações sobre outros valores mobiliários, nomeadamente, obrigações corporativas e acções. 

O MRTT, inaugurado em Maio de 2015, era um segmento de mercado destinado exclusivamente 

ao registo de operações sobre títulos do Tesouro tendo vigorado até Dezembro do ano passado, 

sendo que era regulado pelo Regime Jurídico do Mercado Regulamentado de Dívida Pública, 

aprovado pelo DLP n.º 4/13, de 9 de Outubro. Neste sentido, todo e qualquer investidor que 

pretenda transaccionar títulos de dívida do Estado angolano deverá contactar os intermediários 

financeiros licenciados pela Comissão do Mercado de Capitais (CMC) e registados na BODIVA. 

 


