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ECONOMIA ANGOLANA

POLÍTICA MONETÁRIA
A variável operacional da política monetária do Banco
Nacional de Angola, a Base Monetária em moeda nacional,
fixou-se em 1.575 mil milhões Kz em Fevereiro de 2020, um
incremento homólogo e mensal de 23% e 9%,
respectivamente, sendo que a variação mensal reflecte o
aumento dos depósitos excedentários em moeda nacional
(+109,46%). Em termos globais, a BM apresentou uma
expansão de 23% em relação ao período homólogo.
O Banco Central decidiu na última reunião de 27 de Março,
fornecer uma linha de liquidez avaliada em 100 mil milhões
Kz para a aquisição de Títulos Públicos em propriedade das
instituições não financeiras. A medida surge da
necessidade de minimizar os impactos do Covid-19 sobre a
economia nacional. Adicionalmente, o Comité de Política
Monetária (CPM) decidiu reduzir a taxa de juro da facilidade
permanente de absorção de liquidez a 7 dias, de 10% para
7%, tal como
isentar os limites de liquidação por
instrumento para importação de bens da cesta básica
alimentar e medicamentos.

Base Monetária
(var. mensal)
50%

30%

10%

-10%

-30%
fev/18

jun/18

out/18
BM em MN

fev/19

jun/19

out/19

fev/20

BM Global

Fonte: BNA

INFLAÇÃO
O mês de Fevereiro caracterizou-se pela desaceleração do
nível geral de preços da economia, com a taxa de inflação
mensal nacional a situar-se em 1,72%, uma moderação de
0,33 p.p. face ao período anterior. A comparação homóloga
revela um incremento de 0,79 p.p., ao situar-se em
18,74%.
A nível regional as províncias que registaram as maiores
variações foram: Bengo, Huíla, Cuando Cubango e Cuanza
Sul, com 2,97%, 2,86%, 2,52% e 2,40%, respectivamente.
Analogamente, as menores variações verificaram-se em
Luanda (1,48%), Lunda Sul (1,54%), Zaire (1,70%) e
Namibe (1,78%).
O Índice de Preços no Consumidor de Luanda apresentou
um aumento mensal de 1,48% e 18,42% na comparação
homóloga. Destaca-se que a variação mensal representa
uma desaceleração de 0,36 p.p., mas uma aceleração
homóloga de 0,52 p.p..
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MERCADO INTERBANCÁRIO

Permuta de Liquidez no Interbancário
(Milhões Kz)

As operações de permuta de liquidez entre os bancos
comerciais no mercado interbancário fixaram-se em 722,16
mil milhões Kz em Fevereiro de 2020, uma diminuição mensal
de 9%, o que poderá sugerir uma melhoria da liquidez por
parte dos bancos, tal como, moderação das suas
necessidades de financiamento, em consequência do
vencimento das carteiras de títulos da dívida pública detida
pelas instituições financeiras.
As taxas de juro de curto prazo, Luibor, registaram tendência
ascendente, para todas as maturidades, com particular
destaque para a Luibor 9 meses e Overnight que durante o
período em análise, aumentaram 0,45 p.p. e 0,21 p.p.,
respectivamente.
A autoridade monetária realizou pela primeira na sua história
duas operações de cedência de liquidez nos primeiros dois
meses do ano. No período em análise, o montante cedido
situou-se em 25,04 mil milhões Kz, uma redução mensal de
61%, enquanto que o montante absorvido fixou-se em 94,35
mil milhões Kz, um incremento mensal de 12%.
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As yields dos Eurobonds emitidos por Angola aumentaram
em média 17,53 p.p., na análise de Março em comparação a
Fevereiro. Destaca-se que os Eurobonds com vencimento em
2025 e 2028 registaram os maiores aumentos, cerca de 25,7
e 18,1 p.p., tendo-se fixado em 32,65% e 25,84%,
respectivamente, sendo que as menores variações, de 13,65
p.p., 14,32 p.p. e 15,83 p.p., para 22,79%, 23,43% e 23,69%,
verificaram-se nas dívidas com vencimento em 2049, 2048 e
2029, em cada caso.
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FINANÇAS PÚBLICAS
As receitas petrolíferas referentes ao mês de Fevereiro
fixaram-se 404,78 mil milhões Kz, um aumento de 52% face
ao período homólogo. A depreciação cambial associada ao
aumento do preço do petróleo em 8,2% contribuíram para o
desempenho positivo das receitas. Destaca-se que em
termos de contribuição sobre as receitas, o Bloco 17
contribuiu com cerca de 37% do valor arrecadado. Por outro
lado, o Bloco 04/05 apresentou o maior preço, sendo cada
barril cotado a 66,94 USD.
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PROJECTOS GERADORES DE VALOR

A província do Cuando Cubango beneficiará, proximamente, da construção de duas escolas, bem como a aquisição de
ambulâncias para acudir aos desafios de mobilidade dos pacientes da região. No âmbito do Programa Integrado de
Intervenção nos Municípios (PIIM), a província foi contemplada com um valor global de 4,8 mil milhões Kz
destinados aos projectos de construção de habitação, reabilitação de vias de acesso e dos sistemas de fornecimento
de energia eléctrica e água potável.
As indústrias de panificação e pastelaria poderão beneficiar de um micro-crédito de até 7 milhões Kz. A linha de
crédito foi uma das soluções apresentadas pelo coordenador da Creditangola, Nuno Correia, que tem como objectivo
melhorar o funcionamento deste sector da industria alimentar na província do Uíge.
A sociedade mineira Catoca, assinou em Março para a duração de dois anos, um protocolo de cooperação com o
governo da província da Lunda Sul. A cooperação contempla, entre outros objectivos, acções nos domínios da
educação, saúde, agricultura, cultura, desporto, empreendedorismo, fomento empresarial, construção de infraestruturas escolares e rodoviárias. O protocolo inclui a expansão da rede eléctrica, água potável, bem como
medidas no segmento florestal e espaços verdes, com efeitos sobre a melhoria da qualidade de vida da população.

GLOBAL NEWS

Millennium BCP
O Conselho de Administração entendeu propor à Assembleia Geral Anual a retenção dos restantes resultados relativos
ao exercício de 2019, dos quais 13,9 milhões euros para reforço da reserva legal, e o remanescente, no montante
mínimo de 120,08 milhões euro, para resultados transitados. As incertezas quando a evolução do Covid-19,
justificaram a posição do Conselho de Administração.
Cotação em Março: (-36,92%) 0,10 EUR/acção
Euronext Lisboa, Portugal

Santander
A subsidiária do banco Santander no Reino Unido comunicou que suspendeu a distribuição dos dividendos e o
programa de recompras de ações até ao final do ano.
A instituição afirmou também que o conselho decidirá sobre qualquer política e valores de dividendos para 2020 no
final do ano.
Cotação em Março: (-1,22%) 99,72 EUR/acção
Bolsa de Valor de Londres, Reino Unido

Galp Energia
O Conselho de Adminstração propõe distribuição aos acionistas de um dividendo total de 0,70 EUR/acção, relativo ao
exercício económico de 2019.
Tendo em conta que já distribuiu 0,31625 EUR/acção de forma intercalar em Setembro de 2019, o remanescente será
pago dentro de 30 dias após a proposta, se aprovada.
Cotação em Março: (-15,97%) 10,39 EUR/acção
Euronext Lisboa, Portugal

Adidas
Adidas não vai implementar o programa de recompra de ações para 2020 que poderia ir até um valor de mil milhões de
euros
A iniciativa que consta de um programada iniciado em 2018 deverá ser interrompida em função do encerramento de
alguns lojas, como medidas para conter a propagação do COVID-19.
Cotação em Março: (-18,16%) 202,6 EUR/acção
Bolsa de Xetra, Alemanha

MERCADOS FINANCEIROS
ACCIONISTA
A expansão do COVID-19 continua a penalizar o desempenho
dos índices bolsistas na generalidade dos mercados. O
destaque recai sobre a queda do IBOVESPA em 28% ao se
fixar em 74 639,50 pontos.
O Dow Jones (EUA) e o DAX (Alemanha) recuaram 12,13% e
17,45% ao se fixarem em 22.327,48 e 5.563,74,
respectivamente. O aumento dos casos positivos de COVID19 no perÍodos em referência, poderão ter contribuído no
desempenho dos índices bolsistas.
A nível global, os índices, MSCI World e MSCI Emerging
Makets, reduziram 12,64% e 17,25%, respectivamente.
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Perspectivas: A propagação do Coronavírus deverá continuar
a penalizar os índices bolsistas.
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CAMBIAL
O dólar norte-americano ganhou terreno face às principais
contrapartes, tendo o índice USD se fixado em 99,181
pontos, o que representa uma variação de 1,07% face ao
período anterior.
O euro apreciou-se 0,2% face ao dólar norte-americano ao se
situar em 1,105 USD por unidade da moeda. Por seu turno, a
libra depreciou-se 3,19% ao se situar em 1,241 USD.
O desempenho contrário das duas moedas face ao dólar
poderá reflectir as medidas monetárias adoptadas pelos três
bancos centrais – Reserva Federal, Banco Central Europeu e
o Banco da Inglaterra -, que poderá ter beneficiado o euro,
em função da reduzida margem das taxas de referência se
ajustarem por já se encontrarem em terreno negativo.
Perspectivas: A procura por activos de refúgio num ambiente
de elevado risco e incerteza deverá favorecer a moeda norteamericana.
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MATÉRIAS-PRIMAS
Os preços das commodities reduziram ao longo do mês de
Março. O desempenho reflecte a redução da procura em
virtude da declaração do Estado de Emergência na
generalidade dos país.
O WTI e o Brent reduziram 55,12% e 54,95%,
respectivamente, para 20,09 e 22,76 USD/barril. O mesmo
desempenho foi apurado no Platina e na Prata que recuaram
15,94 e 15,7%, respectivamente. Paralelemente, o ouro
ganhou 2,32% ao se fixar-se em 1.622,51 USD/onca, o que
reafirma a sua posição de activos de refugio na estratégia do
instimento internacional.
Perspectivas: A extensão do Estado de Emergência na
generalidade dos países deverá pressionar o crude.
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DE DÍVIDA
A yield das dívidas na maturidade a 10 anos apresentou
tendência indefinida, ao longo do mês de Março, reflexo da
propagação do COVID-19. A yield do Brasil teve um aumento
de 86,6 p.b., ao se fixar em 4,228%, enquanto a yield da Índia
recuou 0,18 p.b., ao se situar em 6,189%.
A yield da dívida norte-americana a 10 anos reduziu 44,22
p.b., ao fixar-se em 0,7264%. Paralelamente, a taxa de juro
do Reino Unido recuou 11 p.b., ao se situar em 2,614%.
Na Zona Euro a dívida da França aumentou 23 p.b. ao se
fixar em -0,052% enquanto a dívida alemã aumentou 11,7
p.b., ao se situar em -0,49%
Perspectivas: As estratégias de mitigação dos impactos
económicos do COVID-19 adoptadas pelos países poderá
alterar a tendência das yields.
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