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POLÍTICA MONETÁRIA
O Comité de Política Monetária do BNA reuniu-se no
passado dia 27 de Janeiro, tendo decidido manter as
principais taxas de juros de referência, com destaque
para a Taxa BNA que se fixou em 15,5%.
A Base Monetária global referente ao mês de
Dezembro último, situou-se em 2.286 mil milhões Kz,
uma diminuição mensal de aproximadamente 1%, mas
um incremento homólogo de 34%, o que pode ser
fundamentado pelo agravamento do coeficiente de
reservas obrigatórias, em Outubro de 2019 e da
desvalorização da moeda nacional face as suas
principais contrapartes.
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A oferta de moeda, medida pelo agregado monetário
M2, fixou-se em 10.214 mil milhões Kz em Dezembro
de 2019, uma redução mensal de 0,1%, mas um
incremento homólogo de 30%, o que poderá reflectir
a depreciação cambial em consequência da maior
flexibilidade do mercado cambial.
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O desempenho reflecte a maior variabilidade dos
preços dos produtos da Classe 02. Bebidas
Alcoólicas e Tabaco (2,64%). Paralelamente, a
Classe 01. Alimentação e Bebidas não Alcoólicas
apresentou a maior contribuição (55,89%), para o
aumento dos preços no período em referência.
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Taxa de Inflação
(var. homóloga %)

INFLAÇÃO
Em Dezembro, o Índice de Preços no Consumidor
Nacional
fixou-se
em
271,22
pontos,
que
corresponde um aumento mensal de 1,91% e 16,90%
na comparação homóloga. Importa ressaltar que a
variação mensal apurada no último mês de 2019
representa o máximo desde Setembro de 2018, com
efeito, a taxa de final de período, fixou-se abaixo da
projecção do Orçamento Geral do Estado 2020 que
apontava para 17,5%.
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MERCADO INTERBANCÁRIO
As taxas Luibor assinalaram aumento em todas as
maturidades, com excepção para a Luibor Overnight
que durante o período em análise, registou uma
redução mensal de 4 p.p. ao fixar-se em 22,48%, o que
poderá ter sido explicado pela melhoria da liquidez no
mercado.
As trocas de liquidez entre os bancos comerciais
fixaram-se em 607.090 milhões Kz em Dezembro de
2019, o que corresponde a um aumento de 41% face ao
mês de Novembro, o que poderá ser reflexo das
medidas restritivas da política monetária. Em termos
acumulados,
o
montante
transacionado
no
interbancário fixou-se em 3.751 mil milhões Kz, uma
redução de cerca de 58,6% face ao período homólogo.
O BNA através das Operações de Mercado Aberto
(OMA) absorveu liquidez ao longo de 2019 no
montante de 1.886,1 mil milhões Kz, um aumento de
270% face a 2018.O desempenho representa a
estratégia de redução da liquidez no mercado seguida
pela actual política monetária.
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O ano corrente deverá caracterizar-se pelo contínuo
processo de consolidação fiscal, que representa um
dos principais objectivos do acordo de Financiamento
Ampliado (Extended Fund Facility - EFF) assinado em
Dezembro de 2018 com o FMI, com a conclusão
prevista para Dezembro de 2021.
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O Plano Anual de Endividamento referente a 2020
apresenta uma perspectiva de arrecadação de recursos
em 7.347,95 mil milhões Kz, um incremento de 136%
em relação a 2019, com a dívida interna a corresponder
a 2.480 mil milhões Kz, um aumento anual de 122,28%
e a dívida externa poderá fixar-se em 4.867 mil milhões
Kz, um incremento de 143%.
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FINANÇAS PÚBLICAS

O saldo orçamental, de acordo aos dados do FMI,
poderá fixar-se em 336 mil milhões Kz em 2020, que
representa um incremento de 3,7% em relação ao saldo
de 2019, em consequência do incremento das receitas
em 33,5%, para 8.576 mil milhões Kz e das despesas
em 35%, para 8.241 mil milhões Kz.
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PROJECTOS GERADORES DE VALOR
O país conta com um novo Instituto Médio de Pescas que deverá formar técnicos ligados ao sector das
pescas. Construído com financiamento do Reino de Espanha, no valor de 98 milhões USD, o instituto tem
capacidade para 1.836 estudantes, distribuídos por três turnos, o que permite a realização de todas as
operações exigidas em barcos de pesca profissionais, controlo da navegação, organização e execução de
actividades de extracção, conservação da pesca ou controlar e manter o sistema de propulsão da
embarcação.
A Associação de Desenvolvimento Económico África – Coreia (Akeda) poderá mobilizar um
financiamento de 5 mil milhões USD para diversos projectos em Angola. A Associação prevê
disponibilizar, no presente ano, até 2 mil milhões USD para o financiamento de uma central de energia em
Benguela.
A União Europeia tem disponível 23 milhões EUR para financiar três programas de cooperação para o
desenvolvimento económico e governação em Angola. O primeiro, o programa de desenvolvimento do
sector privado, envolve um montante de 12 milhões EUR. O segundo, ligado ao apoio da avaliação das
normas de segurança e qualidade para o crescimento económico nacional sustentável, com um montante
de 5 milhões EUR. O terceiro acordo refere-se o programa de reforço à sociedade civil, que deverá
beneficiar de um financiamento de 6 milhões EUR.

GLOBAL NEWS

Vodafone
A operadora de telefonia móvel multinacional, com sede em Londres, Reino Unido, apresentou resultado
líquido de 35,4 milhões EUR, que representa aumento de 59%, em relação ao ano anterior.
O registo reflecte o investimento em activos fixos de 230,8 milhões EUR, um aumento anual de 17%.
Cotação em Janeiro: (+1,7%) 149,3 GBP/acção

London Stock Exchange, Reino Unido

EDP
A empresa do sector energético, de produção, distribuição e comercialização de electricidade e
comercialização de gás, localizada em 14 países e quatro continentes.
A empresa investiu em startups 6 milhões EUR em 2019 e perspectiva investir 5 milhões EUR em 2020.

Cotação em Janeiro: (+17,1%) 4,524 EUR/acção

Euronext Lisboa, Portugal

BlackRock
A sociedade de gestão de activos com sede nos EUA, registou aumento nas receitas de 4%, tendo se
fixado em 14.198 milhões USD em 2018.
O registo contribuiu para o aumento anual dos dividendos pagos por acção em 20%, para 12,02 USD em
2018.
Cotação em Janeiro: (+4,9%) 527,35 USD/acção

New York Stock Exchange, EUA

Airbus
A líder europeia no desenvolvimento de programas espaciais e na produção de helicópteros e aviões para
o uso civil, registou receitas de 63.707 milhões EUR em 2018, aumento homólogo de 8%.
Em consequência os dividendos por acção fixaram-se em 3,94 USD em 2018, aumento anual de 29%.
Cotação em Janeiro: (+2,1%) 133,2 EUR/acção

Euronext Paris, França

MERCADOS FINANCEIROS
ACCIONISTA
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Os
índices
bolsistas
apresentaram
tendência
divergente. O Dow Jones (EUA) e o CSI 300 (China)
recuaram 0,72% e 1,3% ao se fixarem em 28.256,03
pontos e 4.003,9 pontos, respectivamente.
Paralelemente, o Nasdaq (EUA) e S&P 500 (EUA)
ganharam 2,29% e 0,13% ao se fixarem em 9.150,94 e
3.225,52 pontos, respectivamente. O índice MCSI das
economias emergentes caiu 5,01% ao se situar em
1.062,34 pontos.
Perspectivas: As incertezas geradas sobre possível
impacto do coronavírus sobre o crescimento
económico mundial poderão continuar a desfavorecer
o comportamento dos principais mercados bolsistas.
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Fonte: Bloomberg

CAMBIAL
O USD índex evoluiu favoravelmente ao longo do
período em referência ao aumentar 0,67% para 97,390
pontos. As incertezas quanto aos riscos do
coronavírus, associadas às indicações que apontam
para a expansão da economia em 2,4% no IVº
trimestre de 2019, beneficiaram a cotação da moeda.
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O euro caiu 0,95% para 1,109 USD por unidade da
moeda, enquanto a libra apreciou em 0,71% para 1,321
USD por unidade da moeda. A efectivação da saída do
Reino Unido poderá ter beneficiado a cotação da libra
e pressionado a cotação do euro, que neste período
viu o Banco Central a decidir-se pela manutenção das
principais taxas de juro.
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Perspectivas: Os ajustamentos na economia europeia
com a efectivação do Brexit poderão pressionar a
cotação do euro.

MATÉRIAS-PRIMAS
A cotação das principais commodities diminuiu ao
longo do mês de Janeiro. A propagação do
coronavírus pressionou as expectativas da procura
mundial, o que terá pressionado os preços.
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O WTI e o Brent recuaram 16,41% e 15,02% ao se
fixarem em 51,56 e 58,16 USD/barril. Por outo lado, as
cotações do Ouro, Plantina e a Prata aumentaram em
4,9%, 0,63% e 0,21% para 1.589,16 USD/onça, 18,04
USD/onça e 961,04 USD/onça, respectivamente.
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Perspectivas: A introdução de estímulos fiscais e
monetários por países asiáticos, para contornar os
efeitos do Coronavírus poderá beneficiar o crude.
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Fonte: Bloomberg

DE DÍVIDA
A yield da divida norte-americana a 10 anos fixou-se
em 1,5068%, em Janeiro, uma redução de 37 p.b. O
mesmo desempenho foi apurado nas yields das dívidas
da França e do Reino Unido que recuaram 29,2 p.b. e
0,34 p.b., ao se fixarem em -0,177% e 0,523%,
respectivamente.
Por outro lado, a yield da Alemanha aumentou 24,9
p.b., ao situar-se em -0,434%. O desempenho
representa as incertezas quanto à evolução da
economia mundial, a efectivação do Brexit e a
propagação do coronavírus.
Perspectivas: A estratégia de hedge dos investidores
poderá contribuir para a contínua redução das yields
das economias desenvolvidas.
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