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ECONOMIA ANGOLANA

POLÍTICA MONETÁRIA
O principal destaque da política monetária
angolana continua a ser a redução da anterior taxa
de juro da Facilidade Permanente de Cedência de
Liquidez, de 20% para 18% após a unificação com a
Taxa BNA na reunião de 24 de Maio do Comité de
Política Monetária.
As operações de Facilidade Permanente de
Cedência
de
Liquidez
(FPCL)
registaram
incremento de 29% face ao mês anterior, fixandose em 453,98 mil milhões AOA, o maior montante
cedido pelo Banco Nacional de Angola (BNA)
desde Janeiro do ano corrente, quando atingiu
572,90 mil milhões AOA. O registo poderá ser
consequência da redução da Taxa de Juro da
Facilidade Permanente de Cedência de Liquidez.
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INFLAÇÃO
A variação do nível geral de preços referente ao
mês de Maio manteve a tendência decrescente
apurada desde o início do ano, em termos
homólogos. A taxa de inflação nacional situou-se
em 19,84%, que representa uma redução de 0,38
p.p. face ao período anterior.
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Por outro lado, em termos mensais a taxa de
inflação atingiu 1,27%, um ligeiro aumento em
comparação ao mês de Abril, quando se fixou em
1,22%.
A cidade capital, Luanda, apresentou uma taxa de
inflação mensal de 1,20% e homóloga de 20,65%.
Destaca-se que a classe de “Lazer, Recreação e
Cultura” registou a maior variação em termos
mensais, cerca de 2,30%.
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MERCADO INTERBANCÁRIO
A permuta de liquidez interbancária aumentou 44% em
Maio, fixando-se em 831,59 mil milhões AOA, o maior
montante transaccionado desde Fevereiro de 2018,
quando se situou em 910,3 mil milhões AOA.
As taxas Luibor registaram tendência indefinida. A
Luibor overnight registou o maior incremento, de 0,97
p.p., fixando-se em 21,02%, e a Luibor 12 meses, a
maior redução, cerca de 1,18 p.p., para 22,69%.
A yield curve das taxas de juro Luibor voltam a assumir
uma forma de “v”, invés da linearidade natural entre a
maturidade e o rendimento (taxa de juro). O facto da
maturidade overnight remunerar melhor do que
maturidades mais longas poderá estar a reflectir o
período de menor liquidez em kwanzas, em que a
economia está a passar, o que tem impulsionado as
taxas de juro de menor maturidade para cima e as
taxas de maior maturidade para baixo.
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FINANÇAS PÚBLICAS
A receita fiscal arrecadada com a exportação de
petróleo situou-se em 253,36 mil milhões AOA no mês
de Maio, que representa um aumento de 102,7% face
ao período homólogo. Durante o período em análise,
as receitas com Impostos sobre a Produção Petrolífera
(IPP), os Impostos sobre o Rendimento do Petróleo
(IRP) e as Receitas das Concessionárias registaram
aumento de 170%, 92% e 92%, respectivamente.
As taxas de juro dos Títulos Públicos apresentaram
reduções significativas no mercado primário no mês de
Maio. As taxas dos Bilhetes do Tesouro (BT) para as
maturidades 182 e 364 dias reduziram em 3,5 e 4,9
p.p., situando-se em 16,77% e 19%, respectivamente.
A emissão de Bilhetes do Tesouros (BT) reduziu 69%
face ao mês anterior e 63% em termos homólogos,
situando-se em 44,367 mil milhões AOA. Por outro
lado, as Obrigações do Tesouro (OT) emitidas, no
período em análise, situaram-se em 163,300 mil
milhões AOA, um aumento de 378,4% face ao mês
anterior.
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PROJECTOS GERADORES DE VALOR
O Banco Mundial aprovou um empréstimo adicional de 150 milhões USD para financiar o Projecto de
Desenvolvimento Institucional do Sector das Águas e Saneamento. O montante que se adiciona aos 200
milhões USD concedidos, aprovado na primeira fase do projecto, deverá beneficiar mais de 1,2 milhões de
habitantes de nove províncias do país e será co-financiado pela Agência Francesa de Desenvolvimento.

A Chevron Angola, Cabinda Gulf Oil Company Limited e a Sonangol assinaram um acordo no valor de 38
milhões USD, no quadro da constituição do Programa de Revitalização de Angola (PRA). O programa
pretende contribuir para o desenvolvimento socioeconómico da população angolana, com particular
destaque para o sector da saúde e educação. Do montante total acordado, 20 milhões USD serão
aplicados em quatro hospitais localizados nas províncias de Luanda, Huíla e Huambo.

O investimento de aproximadamente 12 milhões USD na Pescaria Fuhaui-Atlântico Lda, no município da
Baía Farta, província de Benguela, contribuirá para que a empresa produza mensalmente 1.500 toneladas
de pescado/dia e crie 139 postos de trabalho directo, dos quais 53 serão ocupados por mulheres. O
projecto conta ainda com dois tanques de congelação de 20 toneladas e uma câmara de conservação de
2 mil toneladas.

GLOBAL NEWS

Airbus
A fabricante francesa, Airbus, ameaçou rever os seus investimentos no Reino Unido se não houver acordo
sobre o Brexit, que se deverá efectivar em Março de 2019.
A empresa emprega 14 mil pessoas no Reino Unido.
Cotação em Junho: (+3,03%) 100,26 EUR/acção
Bolsa Euronext, Paris

BPost
A empresa de correios belga espera obter um EBIT normalizado entre 390 milhões EUR e os 440 milhões
EUR no período entre 2019 e 2022, sendo que em 2019 são esperados 390 milhões EUR.
A empresa espera uma queda progressiva dos volumes de correio endereçado de 9% até 2022.
Cotação em Junho: (-9,67%) 0,2512 EUR/acção
Bolsa Euronext, Lisboa

Allianz
A seguradora aumentou o resultado líquido em 5%, para 1,94 mil milhões EUR, superando as estimativas
mais optimistas. A menor taxa de imposto nos EUA e boa operacionalidade na sua principal unidade
ajudaram no alcance dos resultados. A empresa planeia a recompra de cerca de 41,5 milhões de acções
próprias, entre 4 de Julho e 30 de Setembro.
Cotação em Junho: (+0,36%) 13,53 EUR/acção
Bolsa Euronext, Bruxelas

Ibersol
A empresa reportou 3,47 milhões EUR de lucros no 1º trimestre, como resultado da evolução positiva do
mercado da restauração na Península Ibérica.
As receitas totalizaram 100,3 milhões EUR, com as vendas na restauração a contribuírem com 98,47
milhões EUR.
Cotação em Junho: (+8,6%) 12,00 EUR/acção
Bolsa Euronext, Lisboa

MERCADOS FINANCEIROS
ACCIONISTA
As tensões comerciais envolvendo os Estados Unidos
da América influenciaram a instabilidade nos mercados
accionistas durante o mês de Junho. Durante o período
em análise, o Governo norte-americano alargou a
imposição de tarifas sobre as importações de aço e
alumínio, em 25% e 10%, respectivamente, contra o
Canadá, México e a União Europeia. Os três países e a
União Europeia prometem retaliar, tendo determinado
um conjunto de produtos sobre os quais recairão as
taxas.
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O índice bolsista Dow Jones reduziu 0,59%, atingindo
24.271,41 pontos. Contrariamente, o S&P 500 registou
aumento de 0,48% fixando-se em 2.718,37 pontos.
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Perspectivas: O agravamento das tensões comercias
poderão condicionar o desempenho dos mercados.

CAMBIAL
O euro encerrou o mês de Junho com uma ligeira
valorização face ao dólar, de 0,11%, situando-se em
1,168 USD por unidade da moeda única.
A depreciação da moeda norte-americana face à
moeda europeia, durante o período em análise,
ocorreu apesar do incremento do diferencial entre as
suas taxas de juro. Se, por um lado, a Reserva Federal
aumentou a taxa de juro, de 1,75% para 2%,
antecipando-se mais dois incrementos até ao final do
ano. Por outro lado, o Banco Central Europeu
anunciou o prolongamento do programa de compra
de activos até final de 2018, e a manutenção das taxas
de juro até ao terceiro trimestre de 2019.
Perspectivas: O diferencial entre as taxas de juro
poderá direccionar a procura para os activos em dólar.
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MATÉRIAS-PRIMAS
O mercado petrolífero apresentou desempenho
positivo em Junho, apesar da decisão da Organização
dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) de
aumentar a produção petrolífera em 1 milhão de
barris/dia a partir do mês de Julho. A possibilidade de
incumprimento da nova meta estabelecida pelo cartel,
devido a incapacidade de resposta de alguns
membros, associada à solicitação de Donald Trump
aos seus aliados de interrupção da importação de
petróleo proveniente do Irão, até o dia 04 de
Novembro de 2018, contribuíram para a valorização do
Brent e do WTI, em 2,4% e 10,6%, para 79,44 USD/
barril e 74,15 USD/barril, respectivamente.
Perspectivas: O preço do crude poderá beneficiar-se
com a redução da produção de alguns países.
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MONETÁRIO
As taxas de juro do mercado monetário norteamericano seguiram uma tendência ascendente na
generalidade das maturidades, durante o mês de
Junho, como reflexo do aumento das taxas de juro
pela Reserva Federal em 25 p.b., para o intervalo de
1,75-2%, o segundo incremento do ano. O maior
destaque recai sobre a Libor USD Overnight, que de
Maio a Junho aumentou 13,07 p.p., fixando-se em
1,935% e a taxa Libor USD a 6 meses que aumentou 1,11
p.p., fixando-se em 2,501%.
Perspectivas: As taxas Luibor poderão seguir a mesma
tendência da taxa de juro de referência nos EUA.
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