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POLÍTICA MONETÁRIA
A Base Monetária em Moeda Nacional aumentou 1,1%
em termos mensais, o segundo incremento
consecutivo, ao se fixar em 1.579,20 mil milhões Kz,
no mês de Maio.
A oferta monetária, medida pelo M2, fixou-se em
11.032,05 mil milhões Kz, um aumento de 2,5% face
ao período anterior, reflexo do aumento dos
Depósitos a prazo (3,6%), Notas e moedas em poder
do público (1,6%) e dos Depósitos à ordem (1,4%).
O BNA absorveu liquidez, através das Operações de
Mercado Aberto (OMA), no montante de 512,22 mil
milhões Kz, perto de cinco vezes mais em relação
período homólogo, representando o maior nível
absorvido na serie história do BNA. Durante os
primeiros cinco meses de 2020 o BNA já ultrapassou,
em 64%, o montante registado em igual período de
2019.
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INFLAÇÃO
A taxa de inflação homóloga situou-se em 21,82%
em Maio, que representa um aumento de 1,01 p.p.
face ao período anterior, tal como o maior nível
desde Janeiro de 2018. Em termos mensais e
acumulados a inflação fixou-se em 1,94% e 9,98%,
respectivamente.
A análise regional revela que, as províncias de
Malanje, Cuando Cubango, Huambo e o Bié
registaram as maiores variações, com 2,68%, 2,55%,
2,52% e 2,51%, em cada caso. Paralelamente,
províncias como Moxico (1,70%), Namibe (1,77%),
Benguela (1,86%) e Cunene (1,87%) apresentaram as
menores variações.
Destaca-se que durante o período em análise, o
preço dos bens alimentares registaram variação
mensal superior a taxa global, ao apresentar um
incremento de 2,56%. Inversamente, o preço dos
bens não alimentares aumentaram 1,21%.
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MERCADO INTERBANCÁRIO
Os bancos comerciais, nos primeiros cinco meses do
ano, trocaram liquidez no mercado interbancário no
montante de 2.952,10 mil milhões Kz. O montante
compara com os 1.436,55 mil milhões Kz do mesmo
período de 2019, sendo que o destaque recai sobre as
transacções realizadas em Janeiro e Maio no montante
de 795,7 mil milhões Kz e 765,6 mil milhões Kz, o
primeiro e o segundo maior montante transaccionado
no período em análise, respectivamente.
As taxas de juros no Mercado Monetário Interbancário
(MMI) seguiram tendência decrescente na generalidade
das maturidades, ao longo do mês de Maio. A maior
redução registou-se na Luibor 1 mês, cerca de 0,94 p.p.
para 16,20%, enquanto a menor redução apurou-se na
Luibor Overnight, 0,13 p.p. ao fixar-se em 15,38%. A
redução sincronizada das taxas de juro, em Maio,
poderá reflectir a moderação da procura por liquidez
no mercado, em linha com os choques impostos à
procura pela COVID-19.
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A proposta de revisão do OGE 2020 aponta para um
preço médio de 33 USD/barril de petróleo, uma revisão
em baixa de 40%, comparativamente à cotação média
inicial. O Orçamento passou de 15 biliões Kz, para 13,5
biliões Kz, com o défice fiscal a fixar-se em 5,1% do PIB
no Iº semestre, o que contrasta com a estimativa de
1,2% do PIB de superavit prevista inicialmente para o
fecho do ano.
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FINANÇAS PÚBLICAS
As receitas fiscais petrolíferas fixaram-se em 225.311,25
milhões Kz em Maio, uma redução mensal de 48% e
homóloga de 15%, tendo contribuído para uma
arrecadação total de 2.015,65 mil milhões Kz, nos
primeiros cinco meses do ano, um incremento de 34%
em comparação ao período homólogo, sendo que, o
montante arrecadado representa aproximadamente
36% do total de receitas fiscais petrolíferas previstas no
OGE 2020.
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PROJECTOS GERADORES DE VALOR

A empresa Agrolíder vai investir mais de 15 milhões USD para desenvolver um projecto agrícola no
município de Porto Amboim, na província do Cuanza Sul, para cultivar em grande escala a uva, melão,
melancia e a papaia. A produção abrangerá uma extensão de 10 mil hectares e grande parte dos
alimentos serão comercializados no mercado interno e externo tendo como foco suportar a indústria
transformadora.
O Programa de Fomento da Avicultura denominado “Osangi Vimbo” ou “Galinha na aldeia” na tradução
para língua portuguesa poderá beneficiar pelo menos 240 famílias, dos 11 municípios da província do
Huambo, numa primeira fase. Na fase de postura, será possível começar o fomento da comercialização de
ovos, acrescentando que as 20 famílias selecionadas, em cada município, terão de entregar 40 ovos, que
serão levados para uma incubadora para o processo de reprodução de novas matrizes.
O Ministério da Agricultura e Pescas definiu o Plano Integrado de Aceleração da Agricultura e Pesca
Familiar (PIAAPF). A iniciativa está orçada em 361.958 milhões Kz e poderão começar a ser
desembolsados nos próximos dois anos, a contar dos últimos seis meses de 2020. O PIAAPF encontra-se
dividido em quatro eixos, e poderá assistir directamente mais de 1,507 milhões de famílias em 2020; 1,733
milhões de famílias em 2021 e pouco mais de 1,993 milhões de famílias em 2022, das 3,015 milhões
existentes no meio rural.

GLOBAL NEWS

Navigator
Acionistas aprovaram, por unanimidade, a proposta do Conselho de Administração, que os resultados
líquidos das contas individuais, no montante de 168,29 milhões EUR, apurados segundo o normativo IFRS,
sejam transferidos para a conta de Reservas Livres. De notar que em Janeiro a Navigator tinha distribuído
um dividendo de 0,1394 EUR por acção.
Cotação em Junho: (-2,79%) 2,164 EUR/acção

Euronext, Lisboa, Portugal

J.Martins
A Assembleia Geral aprovou a distribuição do dividendo bruto de 0,207 EUR por acção (excluindo as
ações próprias em carteira).
O pagamento do dividendo ocorrerá a 15 de Julho, sendo que os títulos deixam de conferir direito ao
mesmo a partir de dia 13 desse mês, inclusive.
Cotação em Junho: (+1,33%) 15,585 USD/acção

Euronext Lisboa, Portugal

Dialog
A empresa antecipa receitas entre 290 milhões USD e 305 milhões USD no seu IIº trimestre fiscal, quando
havia sido estimado o intervalo entre 260 milhões USD e 290 milhões USD. A empresa espera continuar a
beneficiar-se de um momento positivo na procura durante o IIIº trimestre.
Cotação em Junho: (+14,33%) 40,61 EUR/acção

Xetra, Alemanha

Teixeira Duarte
A empresa ligada ao ramo da construção aprovou em Assembleia Geral, por unanimidade, a proposta para
que os resultados líquidos relativos ao exercício de 2019, no montante de cerca de 7,879 milhões EUR
sejam retidos para reforço das outras reservas.

Cotação em Junho: (-7,59%) 0,1095 EUR/acção

Euronext, Portugal

MERCADOS FINANCEIROS
ACCIONISTA
Os
mercados
accionistas
apresentaram
um
desempenho positivo ao longo do mês de Junho. A
reabertura parcial das economias, por um lado, e a
materialização dos pacotes de estímulos apresentados
pelas principais economias têm contribuído para o
desempenho positivo dos índices, sendo que de forma
global, as bolsas nos países emergentes têm
apresentado um desempenho melhor do que nos
países desenvolvidos.
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Para as economias desenvolvidas, destaca-se o índice
Dax (Alemanha) que aumentou 5,57% ao se fixar em
12.232,12 pontos.
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segunda vaga da COVID-19 poderá penalizar os índices
bolsistas.

CAMBIAL
O USD Index voltou a reduzir no mês de Junho, ao se
fixar em 97,54 pontos, o que representa uma queda de
0,82% face ao período anterior. A contracção da
economia dos EUA em 5% no Iº trimestre, associada à
manutenção da política monetária acomodatícia da
Reserva Federal, para dar suporte ao processo de
recuperação da economia, poderão ter penalizado o
desempenho da moeda norte-americana.
Com efeito, neste período, o euro apreciou face ao
dólar 1,27% ao se fixar em 1,124 USD por cada unidade
do euro, reflexo do aumento do nível de confiança na
economia.
Perspectivas: As incertezas sobre as eleições nos EUA,

em Novembro, poderão penalizar o dólar.
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MATÉRIAS-PRIMAS
O preço do petróleo continua a registar ganhos nos
mercados internacionais. O Brent, que serve de
referência às exportações de Angola, apurou ganhos
de 6,4% ao se fixar em 41,71 USD/barril. O mesmo
desempenho foi apurado no WTI que aumentou 4,2%
ao se fixar em 35,33 USD/barril.
O levantamento das medidas de confinamento,
associado à manutenção do compromisso da
Organização dos Países Exportadores de Petróleo
(OPEP) de reduzir a oferta para suportar o equilíbrio
no mercado, poderá ter beneficiado a commodity.

1.715

86
71

1.565

56
1.415
41
1.265

26
Ouro (USD/Onça)

Brent (USD/Barril)
11
jul-19

set-19

out-19

dez-19

fev-20

abr-20

1.115
jun-20

Perspectivas: O escalar das tensões entre os EUA e a

China poderá pressionar a cotação do crude.
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MONETÁRIO
As yields dos títulos de dívida das principais
economias seguiram tendência divergente em Junho.
A yield a 10 anos dos EUA reduziu cerca de 2,9 p.p.
para 0,62%. Paralelamente, as yields da Alemanha e da
França para a mesma maturidade, aumentaram em 2,3
p.p. e 4,6 p.p. ao se fixarem em -0,47% e -0,125%,
respectivamente.
Por seu lado, a yield da dívida da China aumentou 16,6
p.p. ao se fixar em 2,85%, e mantém-se num nível
relativamente superior às yields das economias
desenvolvidas, facto que poderá estar associado à
questões estruturais, próprias da economia chinesa
Perspectivas: O desempenho das yields poderá
determinado pelo grau de recuperação das economias.
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