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ECONOMIA ANGOLANA

POLÍTICA MONETÁRIA
O Comité de Política Monetária (CPM) decidiu, na reunião de 7
de Maio de 2020, manter as taxas de juro de referência, com
destaque para a Taxa BNA que se mantém em 15,5% desde Maio
de 2019.
Adicionalmente, com o objectivo de mitigar os impactos da actual
pandemia da COVID-19 sobre a economia, decidiu incluir as
Grandes Empresas do sector produtivo no programa de aquisição
de Títulos do Tesouro no montante de até 100 mil milhões Kz,
inicialmente desenvolvido as Pequenas e Médias Empresas, com o
intuito de alivar a pressão sobre a tesouraria destas, assegurar a
manutenção da actividade e, consequentemente, dos postos de
trabalho.
Para os bancos comerciais, o CPM activou a Facilidade
Permanente de Cedência de Liquidez Overnight, renovável
trimestralmente, não cumulativa, com o objectivo de conferir
liquidez ao sector.
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INFLAÇÃO
A inflação dos bens alimentares registou um aumento homólogo
de 19,49%, em Março, que representa uma aceleração de 0,80 p.p.
face ao mês anterior. Paralelamente, o preço dos bens nãoalimentares registou uma aceleração de 0,45 p.p., para 14,49%, no
período acima referenciado.

Taxa de Inflação Homóloga (%)
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Assim, a inflação global, tendo como referência os preços de
Luanda, referente ao terceiro mês de 2020 fixou-se em 19,03%, em
termos homólogos, o que corresponde a um aumento de 0,61 p.p.
face ao período anterior e 1,48 p.p. quando comparado com o mês
de Março de 2019.
O desempenho revela uma aceleração de 0,22 p.p. da inflação
global, para 1,70%, com a Classe 01. Alimentação e Bebidas não
Alcoólicas a registar o maior aumento, cerca de 2,14%, secundada
pela Classe 12. Bens e Serviços Diversos com 1,91%.
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Permuta de Liquidez no Interbancário
(Milhões Kz)

MERCADO INTERBANCÁRIO
As operações de permuta de liquidez no interbancário apresentam
como último registo, a informação de Fevereiro, que caracterizou-se
por um montante de 722,16 mil milhões Kz, uma redução mensal de
9,2%, no entanto, um incremento homólogo de 177%.
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Destaca-se que o montante transaccionado em Fevereiro representa
o segundo maior montante transaccionado no interbancário, desde
Novembro de 2018, o que poderá reflectir o incremento da
necessidade de liquidez no sistema financeiro.
As taxas de juros no mercado interbancário seguiram tendência
decrescente durante o mês de Março, com a Luibor Overnight a fixarse em 17,20% abaixo dos 20,19% do mês anterior, e 1,7 p.p. acima da
taxa BNA. Nas maturidades a 3 e 9 meses, a Luibor fixou-se em
18,83% e 19,72%, uma redução de 1,04 p.p. e 0,84 p.p.,
respectivamente.
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FINANÇAS PÚBLICAS

Receitas Petrolíferas (Mil Milhões Kz)

As receitas fiscais resultantes da exportação de petróleo relativas ao
mês de Março situaram-se em 392,70 mil milhões Kz, uma redução
mensal de aproximadamente 3%. O desempenho resulta da
combinação da diminuição das receitas da concessionária, em cerca
de 12%, dos preços praticados, em 13%, e das exportações em 3%.
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O rácio da dívida pública referente ao exercício económico de 2019,
fixou-se em 109,8% do PIB, segundo o Regional Economic Outlook
publicado recentemente pelo FMI, justificado pela degradação da
actividade económica nacional, resultante dos desajustes do sector
petrolífero que remontam a 2014, aquando do início da crise do
sector, o que tem afectado, desde à data, a capacidade do país gerar
receitas em moeda estrangeira.
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PROJECTOS GERADORES DE VALOR

Os criadores de gado da província do Cuanza Norte beneficiaram de 700 cabeças de gado bovino, adiquiridos pelo Governo de
Angola ao Chade, resultante do pagamento de uma dívida, que o Chade contraiu com Angola convertida no fornecimento de
animais. O gado destina-se à reprodução, sendo que o abate e comercialização são proibidos. Destaca-se, que para o ano corrente
espera-se a chegada de 13.500 bovinos.
A execução do Programa Água para Todos beneficiou cerca de 9,8 milhões de habitantes nas zonas rurais, até Dezembro de 2019.
No último ano, o programa desenvolveu várias acções, com realce para a construção de 79 pontos de água, 57 pequenos sistemas
de abastecimento, o que contribuiu para que a abrangência do fornecimento se fixasse em 125.070 habitantes.

O projecto agrícola denominado Vinevala, aumentou a sua área produtiva para 900 hectares, o que permitiu o incremento do
número de trabalhadores para 1.805 pessoas. Na presente época espera-se a colheita de 12 mil toneladas de batata rena, duas mil
toneladas de milho e 70 mil toneladas de feijão. Adicionalmente, projecta-se a colheita de 2.400 toneladas de trigo. Importa
ressaltar que o projecto tem a sua sede na província do Bié e filiais nas provinciais do Cuando Cubango e Benguela.

GLOBAL NEWS

Barclays
O lucro da empresa registou uma redução de 42% durante o Iº trimestre de 2020, situando-se em 605 milhões GBP, o equivalente a
uma queda de 1.038 milhões GBP face ao período homólogo.
Durante o mesmo período a receita total fixou-se em 6.283 milhões GBP, uma variação de 20%.
Cotação em Abril: (+12,53%) 105,9 GBP/acção
Bolsa de valores de Londres, Reino Unido

CaixaBank
O lucro reportado referente ao Iº trimestre de 2020 fixou-se em 90 milhões EUR, que representa uma redução de 83,2%, em
relação ao período homólogo, devido ao impacto da COVID-19.
Destaca-se que a redução reflecte a constituição de provisões extraordinárias de 400 milhões EUR.

Cotação em Abril: (-3,47%) 1,641 EUR/acção
Bolsa de Madrid, Espanha

Deutsche Bank
A instituição reportou lucro de 66 milhões EUR referente aos primeiros três meses do ano corrente, uma redução de 67% face ao
mesmo período de 2019.
Durante o período em análise os custos de pessoal e custos gerais e administrativos reduziram 6%, em cada caso.
Cotação em Abril: (+13,55%) 6,778 EUR/acção
Deutsche Borse Xetra, Alemanha

Grupo Santander
O lucro reportado pelo grupo reduziu cerca de 82% no Iº trimestre, em comparação ao período homólogo, ao situar-se em 331
milhões EUR.
O banco destacou que a pandemia da COVID-19 afectou o negócio por um período curto, mais concretamente durante o mês de
Março.
Cotação em Abril: (-8,14%) 2,038 EUR/acção
Bolsa de Madrid, Espanha

MERCADOS FINANCEIROS
ACCIONISTA
O mês de Abril apresentou-se positivo para os principais índices
bolsistas, o que poderá reflectir o ânimo de alguns investidores que
consideram que a pandemia teria entrado numa fase de
estabilização. Assim, o facto de algumas empresas terem anunciado
o corte, suspensão ou adiamento da distribuição de dividendos
contribuiu para o sentimento positivo. O índice que avalia o
desempenho das empresas das economias avançadas, MSCI Global,
registou aumento de 9,75%, ao situar-se em 2.052,85 pontos,
enquanto o MSCI Emerging Markets, que mede a performance das
empresas dos países emergentes, valorizou cerca de 11,17%, para
924,94 pontos.
Perspectivas: O aligeiramento do lockdown nas economias avançadas
poderá beneficiar as bolsas.
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CAMBIAL
A moeda norte-americana registou queda ao longo do mês de Abril,
com o USD índex a reduzir 0,17%, para 99,02 pontos, o que poderá
reflectir a deterioração de alguns indicadores, como o caso da taxa
de desemprego que atingiu o maior nível desde Agosto de 2017, ao
fixar-se em 4,4%, tal como, a contracção da economia em 4,8% no Iº
trimestre.

Porém, face a moeda única europeia, o dólar apreciou 0,84%, para
1,096 USD por unidade da moeda, o que poderá reflectir a
contracção económica da Zona Euro em 3,8%, no Iº trimestre, a
maior queda desde 1995.
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Perspectivas: As perspectivas de desaceleração dos preços na Zona
Euro poderá penalizar a cotação do euro.
Fonte: Bloomberg

MATÉRIAS-PRIMAS
O mercado petrolífero encerrou o mês de Abril sem tendência
definida, com o Brent a aumentar 11,03%, para 25,27 USD/barril,
enquanto o WTI registou redução de 6,22% fixando-se em 18,84
USD/barril. O desempenho reflecte, o acordo da Organização dos
Países Exportadores de Petróleo e aliados de redução da oferta, tal
como, a diminuição da procura devido a paralisação da actividade
económica, sendo que alguns produtores apresentaram dificuldades
de armazenamento, o que pressionou a cotação do WTI para
terreno negativo.
Perspectivas: A implementação do novo acordo de cortes de
produção da OPEP poderá impulsionar a cotação do crude.
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DE DÍVIDA
A taxa de juro de referência para a permuta de liquidez no mercado
interbancário (LIBOR – London InterBank Rate) seguiu tendência
decrescente na generalidade das maturidades, durante o mês de
Abril, o que poderá reflectir a necessidade de moderação dos custos
dos empréstimos
A Libor USD 6 meses reduziu 33,23 p.b., fixando-se em 0,760%.
Importa ressaltar que as taxas praticadas nas diferentes
maturidades encontram-se abaixo de 1%. Na Zona Euro, a Euribor
manteve-se em terreno negativo, com a Euribor 6 meses a situar-se
em -0,17%, um aumento mensal de 11 p.b.
Perspectivas: O incremento dos estímulos à economia poderá
contribuir para a redução das taxas Libor.
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