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ECONOMIA ANGOLANA

POLÍTICA MONETÁRIA
O Comité de Política Monetária (CPM) do Banco
Central, realizado no dia 30 de Novembro culminou
com a manutenção das taxas de juro de referência.
A Taxa BNA fixou-se em 16,50%, a taxa de
facilidade permanente de absorção de liquidez, em
0%, e o coeficiente das reservas mínimas
obrigatórias em moeda nacional e estrangeira, em
17% e 15%, respectivamente. A decisão do CPM
reflecte a trajectória do nível geral de preços, que
continua a tendência decrescente, tal como a
evolução da Base Monetária em moeda nacional.
A variável operacional da política monetária, Base
Monetária em Moeda Nacional, durante o mês de
Outubro recuperou das reduções consecutivas
apuradas nos 6 meses anteriores, ao aumentar 1,7%,
para 1.186,36 mil milhões AOA.
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INFLAÇÃO
A taxa de inflação nacional mensal voltou a situarse abaixo de 2%, ao fixar-se em 1,39% em Outubro,
após registo de 2,69% em Setembro. A inflação
homóloga fixou-se em 18,04% em Outubro, uma
redução 1,17 p.p. em comparação ao mês anterior e
a taxa acumulada atingiu 15,44%.
Destaca-se que os dados referentes ao mês de
Setembro foram revistos pelo Instituto Nacional de
Estatística (INE), de 4,75% para 2,69%, na análise
mensal e de 21,6% para 19,21%, no registo
homólogo, período em que foram ajustadas as
tarifas de água.
A taxa de inflação de Luanda fixou-se em 1,37% em
Outubro, uma redução de 1,38 p.p. em relação a
Setembro, com registo homólogo de 17,35%, uma
diminuição de 1,87 p.p..
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MERCADO INTERBANCÁRIO
Mil Milhões AOA

A liquidez no mercado monetário continua a
apresentar alguns constrangimentos. O montante de
liquidez transaccionada entre os bancos comerciais ao
longo do mês de Outubro atingiu cerca de 730,02 mil
milhões AOA, que representa uma redução de 8,1%
face ao mês anterior, mas um incremento de 484,4%
em relação ao período homólogo.
As taxas de juro apuradas no mercado monetário
interbancário, durante o período em análise,
apresentaram variações entre -21 p.b. e +40 p.b..
Destaca-se que a taxa Luibor Overnight situou-se em
16,75%, um incremento de 31 p.b. em relação ao mês
anterior.
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FINANÇAS PÚBLICAS
O Governo estima para 2018 um saldo primário e
global de 4,8% e 0,6%, em relação ao PIB,
respectivamente. Os resultados poderão ser reflexo do
aumento do preço do barril petróleo (de 50 USD/barril
previstos no OGE 2018 para 71,9 USD/barril na
Programação Monetária Executiva Revista). Destaca-se
que não se verificaram saldos primários positivos
desde 2013.
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As receitas petrolíferas referentes a Outubro fixaramse em 310,91 mil milhões AOA uma redução de 10,1%
face ao mês anterior. O desempenho reflecte o declínio
na produção tendo se situado em 44,3 milhões barris
(-6,9% face a produção de Setembro), o equivalente a
uma produção média de 1,4 mil barril/dia. A saída da
produção do Bloco 3/05, com uma produção de
698,70 mil barris/mês, contribuiu decisivamente para a
redução das receitas arrecadadas.
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PROJECTOS GERADORES DE VALOR
A Angola Capital Partners (ACP) investiu cerca de 10 milhões USD na expansão das actividades dos
projectos agrícolas da Fazenda Girassol e da Beta Bloco. A ACP direcciona recursos a empresas
sustentáveis com o objectivo de criar empregos e, consequentemente, desenvolver o país. Os
investimentos já realizados contribuíram para a criação de mais de 1.600 empregos.
O sector petrolífero nacional poderá beneficiar de investimento superior a 2 mil milhões USD. A Sonangol
perspectiva investir o montante, em 2018 e nos anos subsequentes, para aperfeiçoar as actividades de
exploração e produção, associado ao investimento no desenvolvimento dos blocos 15 e 32. O objectivo
apresentado no relatório de balanço e perspectivas da companhia visa o aumento da produção de
petróleo bruto por parte da empresa e consequentemente o aumento da produção nacional, de modos a
incrementar as receitas petrolíferas.
A Internet Technologies Angola (ITA) prevê investir no mercado de telecomunicações 1,8 mil milhões
AOA. A instituição prevê construir um novo centro de processamento de dados, que prespectiva que
esteja operacional a partir de Julho de 2019, com o objectivo melhorar o acesso às empresas aos serviços
de alto nível e a manutenção de dados relevantes, em território nacional.
O sector agrícola beneficiou de investimento no valor de 28 milhões USD realizado pela Comissão
Executiva da empresa Luckyman para a produção e transformação da mandioca e frutos diversos, na
província de Malanje.

GLOBAL NEWS

Bayer
A empresa farmacêutica e química reportou lucro de 2,89 mil milhões EUR no terceiro trimestre do ano
corrente, uma redução de 26% face ao período homólogo.
Durante o mesmo período as receitas totais atingiram 9,91 mil milhões EUR, ligeiramente abaixo do
esperado 9,99 mil milhões EUR.
Cotação em Novembro: (-4,72%) 64,58 EUR/acção
Deutsche Borse Xetra, Alemanha

BCP
O resultado líquido apurado durante os primeiros 9 meses do ano corrente atingiu 257,5 milhões EUR um
incremento de 93,1% em relação ao período homólogo.
Os recursos totais de clientes aumentaram 5,5%, para 72,8 mil milhões EUR, enquanto o crédito aumentou
0,8% para cerca de 51,2 mil milhões EUR.
Cotação em Novembro: (+4,16%) 0,25 EUR/acção
Euronext Lisboa, Portugal

EDP
O resultado líquido da empresa do sector energético reduziu 74% em termos homólogos, situando-se em
297 milhões EUR, nos primeiros nove meses de 2018.
Em Setembro, a dívida líquida cifrou-se em 14,5 mil milhões EUR, um valor acima dos 13,9 mil milhões EUR
registados no mês de Dezembro de 2017.
Cotação em Novembro: (-0,55%) 3,09 EUR/acção
Euronext Lisboa, Portugal

Henkel
Os dados da empresa de produtos químicos demonstram um crescimento das vendas de 1,1% no terceiro
trimestre.
O lucro operacional (EBIT) aumentou 3,3%, no mesmo período, fixando-se em 926 milhões EUR, destacase que perspectivava lucros na ordem de 930,6 milhões EUR.
Cotação em Novembro: (+5,51%) 101,90 EUR/acção
Deutsche Borse Xetra, Alemanha

MERCADOS FINANCEIROS
ACCIONISTA
Os índices bolsistas norte-americanos seguiram
tendência ascendente durante o mês de Novembro,
recuperando do desempenho negativo apurado no
mês anterior, impulsionados pela moderação na guerra
comercial entre os EUA e a China, aliada ao
crescimento económico robusto nos EUA e ao
discurso mais cauteloso do presidente da Reserva
Federal sobre a continuidade do incremento da taxa
de juro de referência.
O Dow Jones, S&P 500 e o Nasdaq registaram
aumento de 1,68%, 1,79% e 0,34%, situando-se em
25.538,46 pontos, 2.760,17 pontos e 7.330,54 pontos,
respectivamente.
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Perspectivas: A incerteza em relação ao comércio
mundial poderá pressionar os índices bolsistas.

CAMBIAL
O euro encerrou o penúltimo mês do ano corrente
com uma cotação de 1,1317 USD por unidade, que
representa uma apreciação de 0,10% face ao período
anterior. O desempenho moderado do dólar norteamericano como resultado das declarações de Jerome
Powell relativamente a evolução da taxa de juro de
referência, influenciou a cotação do euro.
Powell alerta para as tensões comerciais existentes, tal
como o Brexit e os temas nos mercados emergentes, o
que poderá impactar o sistema financeiro dos EUA,
pelo que o aumento das taxas de juros tenderão a ser
mais cautelosas.
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Perspectivas: A cotação das moedas europeias poderá
ser pressionada pela indefinição sobre o acordo do
Brexit.
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MATÉRIAS-PRIMAS
O mês de Novembro foi marcado por reduções
significativas na cotação do crude, que se fixou abaixo
de 60 USD/barril. O desempenho da matéria-prima
reflecte o incremento da produção petrolífera da
OPEP tal como o aumento das reservas dos EUA e a
postura assumida pelo presidente Donald Trump que
defende a necessidade dos preços se manterem em
níveis baixos.
O Brent reduziu 22% situando-se em 58,71 USD/barril,
enquanto o WTI diminuiu em igual proporção fixandose em 50,93 USD/barril.
Perspectivas: O novo acordo de redução da produção
de crude poderá favorecer o preço da commodity.
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DE DÍVIDA
As yields da dívida soberana a 10 anos dos diferentes
países apresentaram tendência decrescente, durante o
mês de Novembro, com particular destaque para o
Japão, Alemanha e a França, com reduções de 28,69
p.p., 18,70 p.p. e 8,81 p.p., situando-se em 0,087%,
0,313% e 0,683%, respectivamente.
A yield da dívida soberana dos EUA inverteu tendência
dos últimos dois meses anteriores, ao reduzir 4,95 p.p.,
situando-se em 2,988%, que poderá reflectir o
crescimento robusto da economia ao longo do ano
corrente.
Perspectivas: A expectativa de moderação da política
monetária nos EUA poderá reduzir as yields do país.
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