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POLÍTICA MONETÁRIA
O Comitê de Política Monetária (CPM) decidiu
unificar a Taxa Básica de Juro e a Taxa de
Facilidade Permanente de Cedência de Liquidez,
que resultou na nova taxa designada Taxa BNA,
destacando que actualmente situa-se em 18%.
Paralelamente, o CPM reduziu de 21% para 19% o
coeficiente das reservas mínimas obrigatórias
aplicado sobre os depósitos em moeda nacional
realizados pelos clientes nos bancos comercias.
A base monetária, em moeda nacional, a variável
operacional de política monetária do BNA contraiu
2,5%, em Abril. Em sentido inverso, a massa
monetária, medida pelo agregado monetário M2,
registou aumento de 0,7% em Abril, face ao mês
anterior, suportado pelo incremento da rubrica
quase-moeda, em 7,3%, enquanto o agregado M1
reduziu 4,6%.
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INFLAÇÃO
A taxa de inflação homóloga deverá encerrar o ano
de 2018 em 23%, segundo as previsões do Plano de
Desenvolvimento Nacional 2018-2022, o que
corresponde a uma redução de 5,7 p.p. face ao
nível previsto no OGE 2018. O Plano perspectiva
uma taxa de inflação global homóloga média, de
13,86% no quinquénio, com estimativas de atingir
um dígito a partir de 2021.
O Índice de Preços no Consumidor (IPC) de
Luanda, referente ao mês de Abril registou variação
de 1,16%, face ao mês anterior. Em termos
homólogos, a taxa de inflação atingiu 21,32%,
menos 1 p.p. em comparação ao período anterior e
15,01 p.p. em relação ao mês de Abril de 2017.
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MERCADO INTERBANCÁRIO
O volume de liquidez transaccionada no mercado
monetário interbancário (MMI) situou-se em 831,59 mil
milhões AOA durante o mês de Maio, um aumento de
44% face ao mês anterior. No entanto, em termos
homólogos, representa um aumento de 697%. A
evolução poderá reflectir a maior necessidade de
liquidez dos bancos comerciais.
As taxas de juro Luibor, durante o mês de Maio,
seguiram tendência ascendente nas maturidades
Overnight e 3 meses comparativamente ao mês
anterior, ao variar em 97 p.b. e 4 p.b. situando-se em
21,02% e 19,83%, respectivamente. Sendo que as taxas
a 1 mês, 6, 9 e 12 meses diminuíram 21 p.b., 63 p.b., 91
p.b. e 118 p.b., e atingido 18,89%, 20,67%, 21,68% e
22,69%, respectivamente.
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FINANÇAS PÚBLICAS
O país realizou no dia 02 de Maio a segunda emissão
de Eurobonds no montante de 3 mil milhões USD,
repartidos em 1,75 mil milhões USD na maturidade de
10 anos, com a taxa de juro de 8,25%, e 1,25 mil milhões
USD na maturidade de 30 anos, com a taxa de 9,375%.
Destaca-se que o montante colocado supera o
inicialmente previsto, conforme Despacho Presidencial
nº 24/18 de 05 de Março, que autorizava o Ministério
das Finanças a conseguir o financiamento de até 2 mil
milhões USD.
A
consulta
realizada
pelo
Fundo
Monetário
Internacional ao país ao abrigo do Artigo IV foi
concluída no dia 18 de Maio de 2018. Segundo o
documento divulgado, o stock da dívida pública
poderá representar 72,9% do PIB em 2018, reduzindo
para 69,9% no ano seguinte. Os administradores do
FMI
defendem
que
as
receitas
tributárias
extraordinárias devem ser utilizadas para eliminar os
atrasados internos e reduzir a dívida pública.
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PROJECTOS GERADORES DE VALOR
O consórcio TSG-Global Holding pretende investir cerca de 150 milhões USD na indústria têxtil, que
deverá ser alocado na produção de algodão, transformação, produção de fiação e tecidos. O projecto
poderá gerar entre 40 e 50 mil postos de trabalho e ser implementado no Polo de Desenvolvimento
Industrial de Malanje, sendo estimado que entre em funcionamento no intervalo de um ano.

O sector da agricultura beneficiará de um projecto agro-industrial denominado MIRAP AGRO avaliado em
50 milhões USD proveniente da Câmara de Comércio e Indústria Angola/África do Sul, que será
implementado na província do Bengo. O projecto, que resulta da cooperação da câmara e a classe
empresarial sul-africana, tem como objectivo impulsionar a produção de alimentos, não apenas para
garantir a autossuficiência interna, mas também algum excedente para exportação.

O Banco Africano de Importação e Exportação (Afreximbank) prepara uma linha de financiamento de
aproximadamente 2 mil milhões USD destinada à importação de alimentos e medicamentos. Destaca-se
que as importações serão efectuadas por via de cartas de crédito internacional. Adicionalmente, o banco
avalia uma proposta de financiamento no montante de 1 mil milhão USD para o sector privado industrial.

GLOBAL NEWS

Adidas
As receitas arrecadadas ao longo do primeiro trimestre do corrente ano apresentaram um aumento de
10%, que compara aos 12% registados no trimestre anterior.
Durante o período em análise as vendas totalizaram cerca de 5,55 mil milhões EUR, cerca de 1% abaixo
das estimativas iniciais.
Cotação em Maio: (-5,05%) 193,60 EUR/acção
Deutsche Borse Xetra, Alemanha

BCP
O Banco Comercial Português apresentou um resultado líquido de 85,6 milhões EUR no primeiro
trimestre, um aumento de 71% face ao período homólogo.
O rácio de crédito líquido sobre depósitos passou de 97% em Março de 2017, para 91% em Março do ano
seguinte.
Cotação em Maio: (-9,67%) 0,2512 EUR/acção
Bolsa Euronext, Lisboa

COMMERZBANK
O resultado líquido referente aos três primeiros meses do ano corrente ascendeu 250 milhões EUR,
superior em cerca de 9,2% face ao valor registado em igual período do ano transacto.
O lucro operacional reduziu de 330 milhões EUR para 289 milhões EUR.
Cotação em Maio: (-18,37%) 8,743 EUR/acção
Deutsche Borse Xetra, Alemanha

Deutsche Post
A receita reportada pela empresa atingiu 14,75 mil milhões EUR, entre os meses de Janeiro e Março do ano
corrente, inferior ao montante estimado de 15,32 mil milhões EUR.
O lucro da empresa registou redução de 5,2% durante o mesmo período, quando comparado ao ano de
2017, para 600 milhões EUR.
Cotação em Maio: (-10,06%) 32,47 EUR/acção
Deutsche Borse Xetra, Alemanha

MERCADOS FINANCEIROS
ACCIONISTA
Os índices bolsistas norte-americanos continuaram
com tendência positiva, tendo o Dow Jones e o S&P
500 registado incrementos de 2,09%, 2,87%, situandose em 24.667,78 e 2.724,01 pontos, respectivamente. A
redução da taxa de desemprego para 3,8% em Maio, o
menor nível desde Junho de 1998, contribuiu para o
aumento do optimismo dos investidores.
Por outro lado, as bolsas europeias apresentaram
tendência contrária, como resultado das incertezas
associadas à situação política da Espanha e Itália. O
índice Stoxx 600 registou uma redução de 1%,
situando-se em 383,06 pontos.
Perspectivas: O fortalecimento do mercado laboral nos
EUA poderá contribuir para o desempenho positivo
dos índices bolsistas.
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CAMBIAL
A moeda norte-americana valorizou face às principais
contrapartes, com o USD índex a apresentar um
incremento de 2,87% durante o mês de Maio, situandose em 93,97 pontos.
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A instabilidade política aliada à desaceleração do
crescimento da Zona Euro durante o primeiro
trimestre de 2018, que passou de 0,7% para 0,4%,
influenciaram a cotação do euro face ao dólar, que
encerrou o quinto mês do ano com uma cotação de
1,1671 USD por cada euro, que representa o menor
nível desde Novembro de 2017 e uma redução de
3,55% face ao mês de Abril.
Perspectivas: A expectativa de mais um aumento da
taxa de juro nos EUA poderá impulsionar a cotação da
moeda norte-americana.
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MATÉRIAS-PRIMAS
As tensões geopolíticas, o fortalecimento da procura e
a redução do stock petrolífero nos países membros da
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Económico (OCDE), contribuíram para a evolução dos
preços durante o mês de Abril.
O preço do Brent atingiu 77,56 USD/barril no mês de
Maio, que representa o maior nível desde Novembro
de 2014, além de um incremento de 3,39% em relação
ao período anterior. Contrariamente, o WTI fixou-se
em 67,04 USD/barril, uma redução de 1,44%, durante
o período em análise.
Perspectivas: As conclusões da próxima reunião da
Organização dos Países Exportadores de Petróleo
poderá determinar a tendência do preço do crude.
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DE DÍVIDA
As yields no mercado obrigacionista registaram uma
tendência decrescente nas principais economias. A
divida soberana a 10 anos de alguns países, como a
Alemanha e o Reino Unido, destacaram-se como
refúgio face à incerteza política dos países vizinhos,
como a Espanha e Itália. Consequentemente, as yields
dos dois primeiros reduziram 21 e 19 p.b, para 0,341% e
1,228%, respectivamente. Em contraste, a yield da
dívida soberana a 10 anos da Itália cresceu 99 p.b.
atingindo 2,771%, o maior nível desde Janeiro de 2016.
Perspectivas: O grau de estabilidade política deverá
condicionar a evolução das yields no mercado de
dívida.
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