
 
 

Títulos bancários mantêm atractividade 
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Banco Nacional efectua todas as semanas no mercado primário operações de gestão 

corrente do tesouro sendo que no interbancário prossegue com as acções de cedência e 

absorção de liquidez sem garantias.  

O Banco Nacional de Angola, enquanto operador do Estado, colocou no mercado primário Títulos 

do Tesouro, para a gestão corrente do Tesouro Nacional, o montante de 46,9 mil milhões de 

kwanzas, sendo 26,1 mil milhões em Bilhetes do Tesouro (BT) e 20,8 mil milhões em Obrigações 

do Tesouro (OTTX). As OT-TX emitidas foram nas maturidades de 2, 3 e 5 anos à taxas de juro 

nominais, de 7,00 e 7,75 por cento ao ano, respectivamente.  

As taxas de juro médias apuradas para os Bilhetes do Tesouro (BT) nas maturidades de 91, 182 

e 364 dias tiveram variação de 0,84; 0,23 e 0,61 pontos percentuais, respectivamente face à 

semana anterior, tendo-se situado em 15,02 por cento ao ano para 91 dias; 19,10 para 182 dias 

e 21,18 para 364 dias. No segmento de venda directa de títulos ao público foi colocado o 

montante de 3,4 mil milhões de kwanzas, sendo 661 milhões em OTMN/TXC nas maturidades 

de 2,3 e 5 anos e 859,1 milhões em BT nas maturidades de 91, 182 e 364 dias.  

 

Operações monetárias  

Para efeitos de regulação monetária, o BNA realizou operações de mercado aberto (OMA) no 

montante de 1,6 mil milhões de kwanzas, nas maturidades de 28 e 63 dias. No mercado 

interbancário os bancos comerciais realizaram entre si operações de cedência de liquidez sem 

garantia de títulos, no montante acumulado de 13,9 mil milhões de kwanzas, em diversas 

maturidades a taxas médias de juro entre 14,47 e 21,00 por cento. A luibor overnight (1 dia), 

apurada no último dia da semana, com base nas cedências de liquidez acima referidas, situou-

se em 14,73 por cento ao ano, com variação de 0,26 pontos percentuais, face à semana anterior. 

 A luibor para as maturidades de 30, 90, 180, 270 e 360 dias situou-se em 13,78; 14,80; 15,30; 

16,25 e 16,79 por cento ao ano com variação entre -0,64 a -0,18 pontos percentuais em todas 

as maturidades, face a semana anterior. Na estratégia de educação financeira do BNA, reforçada 

pelas acções da Comissão do Mercado de Capitais (CMC) e outros “players” das finanças, os 



 
 
títulos continuam a ser bastante atractivos para gerar investimentos, poupanças e mais crédito à 

banca. 


