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ECONOMIA ANGOLANA

POLÍTICA MONETÁRIA
O Comité de Política Monetária (CPM) do BNA
esteve reunido no dia 28 de Setembro, tendo
decidido manter a taxa de juro básica “Taxa BNA”
em 15,5%, o mesmo nível desde Maio de 2019. A
decisão foi suportada pela avaliação da evolução dos
principais indicadores económicos do país, com
destaque para o nível de preços que tem vindo a
aumentar nos últimos meses e das incertezas sobre a
evolução da economia mundial.
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As demais taxas de referência, nomeadamente, a
taxa de juro da Facilidade Permanente de Cedência
de Liquidez e a taxa de juro da Facilidade
Permanente de Absorção de Liquidez, com
maturidade Overnight mantiveram-se em 15,5% e
0%, respectivamente.
Paralelamente, o CPM decidiu aumentar o coeficiente
de Reservas Obrigatórias em Moeda Estrangeira
(ME), de 15% para 17% (inalterado desde Dezembro
de 2011).
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INFLAÇÃO
O Índice de Preços do Consumidor Nacional (IPCN)
referente ao mês de Agosto fixou-se em 314,52
pontos um nível que compara com os 254,87 pontos
de Agosto de 2019. O nível de preços representa
um incremento mensal de 1,83% a maior variação
dos últimos três meses, o que terá contribuído para
que a inflação acumulada se fixa-se em 15,97% acima
da variação acumulada de 9,85% apurada no
período homólogo.
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Em termos geográficos, cinco das dezoito províncias
do País apresentaram variação de preços acima dos
2%, com realce para as províncias do interior como
são os casos do Huambo (2,45%), Cuando Cubango
(2,19%) e Lunda Norte (2,09%). Por outro lado, as
províncias do Cunene (1,29%), Benguela (1,31%) e a
Lunda Sul (1,32%) apresentaram as menores
variações mensal. Destaca-se que a variação mensal
da inflação de Lunada fixou-se em 2,0%, enquanto a
variação homóloga se fixou nos 22,81%.
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MERCADO INTERBANCÁRIO
O CPM decidiu renovar a linha de liquidez para o
mercado monetário avaliada em 100 mil milhões Kz,
renovável trimestralmente. A linha que foi inicialmente
apresentada em Maio último tem incrementado os
níveis de liquidez no Mercado Monetário Interbancário
(MMI), o que tem influenciado a tendência decrescente
das taxas Luibor.
Durante o mês de Setembro, as taxas de juro
praticadas pelos bancos comerciais nas operações de
permuta de liquidez seguiram tendência decrescente
na generalidade das maturidades, com realce para a
Luibor Overnight que reduziu 2,47 p.p., fixando-se em
12,50%, o menor nível desde Maio de 2016. o
desempenho poderá reflectir o impacto da Taxa
Custódia implementada pelo BNA, o que implementou
uma maior dinâmica sobre o mercado interbancário.
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FINANÇAS PÚBLICAS
As receitas fiscais de Agosto com a exportação de
petróleo fixaram-se em 227.450 milhões Kz. O nível
compara com os 208.042 milhões Kz de Julho e com
os 392.521 milhões Kz de Agosto de 2019. O aumento
preço do barril de petróleo em 12,0% - tendo o preço
médio das ramas angolanas se fixado em 43,95
USD/barril - associada a depreciação cambial justificam
o desempenho positivo, enquanto a queda das
exportações em 5,5% pressionou o montante
arrecadado. Em termos acumulados, as receitas fiscais
petrolíferas fixaram-se em 2.652 mil milhões Kz, 89,86%
do total das receitas petrolíferas previstas no OGE R
2020.
O montante arrecadado com o Imposto sobre Valor
Acrescentado (IVA) em Julho fixou-se em 31.335
milhões Kz, o que representa um aumento de 14%
quando comparado ao nível arrecadado no mês
anterior.
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PROJECTOS GERADORES DE VALOR

O Fundo Soberano de Angola pretende investir mais 8,6 milhões USD para o desenvolvimento de um
projecto de exploração de reservas de Terras Raras, na província do Huambo. O projecto poderá explorar,
pela primeira vez no País, os 17 compostos químicos que usualmente compõe as Terras Raras. A ser
desenvolvido nos próximos 20 anos, dispõe de cerca de 23 mil milhões de terras exploráveis e deverá ser
dinamizado pela empresa Australiana Pensana Rare Earths.
O município de Viana beneficiou da instalação de uma nova fábrica de montagem de electrodomésticos.
A fábrica dispõe de uma capacidade inicial para 75 mil televisores por ano, 50 mil fogões, 100 mil
aparelhos de ar condicionados, 75 mil geleiras e arcas. O projecto localizado no Polo Industrial de Viana,
em Luanda, resulta de um investimento de 15 milhões USD e gerou 120 postos de trabalho directos, dos
quais, 110 nacionais e 10 expatriados.
A fazenda Nova AgroLíder tem investido anualmente no aumento da produção de frutas no País, através
da abertura de novas áreas de cultivo. Segundo avança o empresário agrícola, João Macedo, anualmente
são produzidas 50 mil toneladas de banana, 1.000 de manga, 700 de pitaia, 1.200 de melão, 1.500 de
melancia, igual número de abacaxi e 2.500 toneladas de papaia.

GLOBAL NEWS
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A empresa pretende adquirir até um máximo de 1.100.000 acções (0,2% do capital social) a partir de 28
de Setembro, até no máximo 30 de Novembro.
Ao longo da primeira semana, a empresa procedeu à aquisição de 710 mil acções próprias, passando a
deter3.224.004 acções.
Cotação em Setembro: (-10,57%) 3,03 EUR/acção
Euronext, Lisboa, Portugal

Santander
O Banco espanhol tornou-se o primeiro grande banco da União Europeia a propor dividendos sobre os
lucros deste ano, enquanto os bancos pressionam pelo fim de uma proibição à distribuição imposta
durante a crise da COVID-19. O Santander está a pedir aos accionistas que aprovem um pagamento de
0,10 EUR/acção na Assembleia Geral marcada para 27 de Outubro.
Cotação em Setembro: (-14,13%) 1,60 EUR/acção

Bolsa de Madrid, Espanha

CaixaBank
O CaixaBank concordou em comprar o Bankia SA para criar o maior credor da Espanha.
O negócio avalia o Bankia em cerca de 3,8 mil milhões EUR. Os seus investidores receberão um prémio de
perto de 20% sobre o preço de fecho do banco em 03 de Setembro.
Cotação em Setembro: (-1,57%) 1,81 EUR/acção

Bolsa de Madrid, Espanha

Altri
O resultado líquido apurado no Iº semestre de 2020 fixou-se em 9,2 milhões EUR, o que representa uma
redução de 86,4% face ao período homólogo.
Os custos operacionais no mesmo período situou-se em 265 milhões EUR, uma manutenção face ao
período anterior.
Cotação em Setembro: (-10,47%) 3,75 EUR/acção

Euronext, Lisboa, Portugal

MERCADOS FINANCEIROS
ACCIONISTA
Os principais índices bolsitas registaram reduções ao mês
de Setembro, reflexo das incertezas dos investidores,
com o aumento de novos casos de COVID-19.
Os índices norte-americanos Dow e S&P 500 recuaram
2,28% e 3,92%, situando-se em 27.781,70 e 3.363,00
pontos, respectivamente. As incertezas em torno das
eleições presidências nos EUA também contribuíram para
o desempenho dos índices.
Paralelamente, o CSI 300 (China) recuaram 4,75% e
4,80%, ao se fixarem em 94.603,40 e 4.587,40 pontos,
respectivamente, reflexo da moderação das expectativas
de recuperação das economias.
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Perspectivas: As medidas de estímulos económicos
consubstanciado na manutenção das taxas de juro,
poderá promover os mercados bolsistas.
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A moeda norte-americana valorizou-se face às
principais contrapartes, no mês de Setembro, depois
das perdas nos últimos meses, em virtude das
incertezas associadas as eleições presidências, de
Novembro próximo. Durante o período em referência,
o euro registou perdas de 1,80% face ao dólar, ao se
fixar em 1,172 USD por cada unidade de euro.
O Kwanza apresentou uma depreciação de 3%, com a
cotação a situar-se em 620,210 Kz por unidade de
dólar.
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Perspectivas: As incertezas associadas às eleições
presidenciais nos EUA poderão influenciar o
desempenho do dólar.
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MATÉRIAS-PRIMAS
O
preço
do
petróleo
apresentou
reduções
significativas durante o mês de Setembro, tendo o
Brent e o WTI reduzido 9,56% e 5,61% ao se fixarem
em 40,95 e 40,22 USD/barril, respectivamente. O
desempenho reflecte a propagação da COVID-19 e o
restabelecimento de medidas de confinamento
adoptadas por alguns países.
A mesma tendência foi apurada na cotação do Ouro e
da Prata que recuaram 4,17% e 17,44%, ao se situarem
em 1.885,82
USD/onça
e
23,24
USD/grama,
respectivamente. Destaca-se que a recuperação do
dólar penalizou a tendência ascendente do ouro.
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Perspectivas: A possibilidade do surgimento de uma
segunda vaga da pandemia poderá pressionar o preço
do crude.
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DÍVIDA
As yields da Dívida soberana a 10 anos dos principais
países seguiram tendências decrescente, com
excepção das yields da dívida da China e do Brasil, que
aumentaram de 11,5 p.b. e 30,3 p.b, para 3,134% e
3,894%, respectivamente.
Nos EUA, a yield fixou-se em 0,684%, uma redução de
2,08 p.b.. Paralelamente, a yield do Reino Unido
diminuiu 8,2 p.b., para 0,228%. Na Alemanha e na
França as yields mantêm-se em terreno negativo,
situando-se em -0,522% 0,244%, respectivamente.
Perspectivas: A apetência por activos de refúgio
poderá suportar a tendência decrescente das yields.
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