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ECONOMIA ANGOLANA

POLÍTICA MONETÁRIA
O mês de Dezembro caracterizou-se pela
manutenção da política monetária restritiva
praticada pelo Banco Nacional de Angola (BNA),
com a Taxa BNA a fixar-se actualmente em 16,5%.
O nível da Taxa BNA entre 16% e 18% tem sido
registado desde o segundo semestre de 2016
período em que a taxa de inflação atingiu máximos
históricos que se aproximam das taxas observadas
em 2004.
O período que compreende o intervalo de tempo
entre Novembro de 2011 e o primeiro semestre de
2016 caracterizou-se por uma Taxa BNA entre
8,75% e 12%. O histórico da taxa de juro, associado
ao desempenho da inflação de acordo com as
expectativas do Governo, caso se mantenha,
poderá contribuir para a diminuição das taxas de
juro de referência num futuro próximo.
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INFLAÇÃO

Taxa de Inflação Luanda
(%)

A taxa de inflação referente ao mês de Novembro
manteve a trajectória descendente, que poderá
permitir que seja alcançada a meta de 18% prevista
pelo Governo para o presente ano, com impactos
na estabilização macroeconómica, recuperação da
confiança dos investidores e redução da pressão
sobre o poder de compra das famílias.
A taxa de inflação de Luanda fixou-se em 1,39% em
Novembro, um aumento de 0,02 p.p. em relação ao
mês anterior. A classe da saúde registou a maior
variação, com 1,81%, e poderá reflectir o aumento
da
procura
por
serviços
médicos
e
medicamentosos, que caracterizam a estação das
chuvas.
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MERCADO INTERBANCÁRIO
As operações de transacção de liquidez no mercado
interbancário fixaram-se em 327,4 mil milhões AOA em
Novembro, uma redução de 55% face ao mês anterior
e 31% face ao período homólogo. O registo no mês em
análise representa o menor desde Outubro de 2017,
altura em que atingiu 124,9 mil milhões AOA.
As taxas de juro praticadas nas operações de permuta
de liquidez interbancária registaram trajectória
decrescente na maioria das maturidades, entre 0,06
p.p. e 0,4 p.p., para 17,1% e 18,02%, no caso das taxas
Luibor a 3 e 12 meses, respectivamente. A excepção
recai sobre a Luibor Overnight e a 1 mês, que
mantiveram-se em 16,75% e 16,83%, respectivamente.
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Importa ressaltar que a taxa de juro das Operações de
Mercado Aberto com 14 dias de maturidade
apresentou uma redução mensal de 0,06 p.p., para
3,94% em Novembro.
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FINANÇAS PÚBLICAS

Dívida Pública (% do
PIB)

O Fundo Monetário Internacional (FMI) aprovou, em
Dezembro, o Programa de Financiamento Ampliado
(EFF sigla em inglês), com um montante total de 3,7
mil milhões USD, inferior ao montante de 4,5 mil
milhões USD inicialmente previsto pelo governo.
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A instituição de Bretton Woods disponibilizou
inicialmente 990,7 milhões USD, com o montante
adicional a ser atribuído ao longo dos três anos de
duração do Programa, sujeito às revisões previstas
numa periodicidade semestral.
A dívida pública poderá fixar-se em 91% do Produto
Interno Bruto (PIB) em 2018, que representa uma
revisão em alta em relação à projecção de 80,5% do
PIB apresentada no relatório Perspectivas Regionais
divulgado pelo FMI no mês de Outubro. No entanto,
estratégias como o processo de privatizações,
poderão contribuir para a redução do peso da dívida
pública. O objectivo da instituição é fixar a dívida
pública em aproximadamente 65% do PIB em 2023.
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PROJECTOS GERADORES DE VALOR
O sector diamantífero beneficiará da instalação de uma fábrica de lapidação de diamantes na província da
Lunda Sul, no município do Saurimo. O projecto avaliado em 10 milhões USD apresentará, numa primeira
fase, uma capacidade de processamento de 4 mil quilates de diamantes brutos/mês, sendo que entrará
em funcionamento a partir do mês de Agosto. O país conta, actualmente, com apenas uma fábrica de
lapidação de diamantes, com a capacidade de produção de 5 mil quilates/mês.
O sector industrial beneficiou da instalação de uma fábrica de processamento e corte, de mármore e
granitos. Com capacidade de geração de cerca de 130 empregos, sendo 30 postos de trabalho directos e
100 indirectos para jovens, os produtos poderão ser utilizados no fabrico de tampos de cozinha,
escadarias, peitorais, bordaduras para a piscina e polimentos de chapas. A capacidade produtiva situa-se
em 5 mil metros quadrados e perspectiva-se que sejam aplicados mais 5 milhões USD para o seu
alargamento.
O Banco Mundial financiou um projecto do sector agrícola avaliado em 50 milhões USD, que enquadra-se
no programa em curso de Produtividade Agrícola para a África Austral e engloba outros países como
Moçambique, Malawi e Zâmbia. O projecto visa aumentar a disponibilidade de tecnologias agrícolas para
Angola e Lesoto.
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APPLE
A empresa reviu em baixa as estimativas para as receitas durante o primeiro trimestre fiscal de 2019, para
84 mil milhões USD.
As vendas inferiores às expectativas reflectem a menor venda de iPhones e as condições adversas no
mercado da China.
Cotação em Dezembro: (-11,67%) 157,74 USD/acção
NASDAQ Stock Market, EUA

Huawei
A empresa tornou públicas as estimativas de aumento das receitas em 21% durante o ano de 2018, para
109 mil milhões USD.
Durante o último ano, a fabricante de equipamentos de telecomunicações assegurou cerca de 26
contratos 5G.
Cotação em Dezembro: (-17,50%) 22,35 EUR/acção
Bolsa de Madrid, Espanha

Inditex
A empresa detentora das marcas Zara e Massimo Dutti obteve lucros de 2.438 milhões EUR ao longo dos
primeiros 9 meses de 2018 (Fevereiro – Outubro), que representa um aumento de 4%.
As vendas atingiram valores recordes, de aproximadamente 18,44 mil milhões EUR, que representa um
incremento de 3%.
Cotação em Dezembro: (-17,50%) 22,35 EUR/acção
Bolsa de Madrid, Espanha

ISS A/S
A maior empresa de limpeza do mundo pretende demitir cerca de 100 mil trabalhadores a nível global. A
medida resulta da saída da empresa de 13 países que representam 12% das receitas do grupo.
Estima-se que o crescimento orgânico poderá acelerar para 4% a 6% no médio prazo, face aos 1,5% a 3,5%
projectados para 2018.
Cotação em Dezembro: (-14,81%) 182,05 DKK/acção
Copenhagen Stock Exchange, Dinamarca

MERCADOS FINANCEIROS
ACCIONISTA
O ano de 2018 afigurou-se negativo para a maioria dos
mercados bolsistas, como reflexo de factores como a
instabilidade política na Europa (devido ao Brexit e ao
Orçamento da Itália), as tensões comerciais entre os
EUA e a China, a desaceleração económica em
algumas economias, tal como a normalização da
política monetária nos EUA.
O índice de desempenho das bolsas de valores das
economias desenvolvidas, MSCI World, reduziu 10,44%,
ao situar-se em 1.883,90 pontos. À semelhança, o
índice MSCI Emerging Markets, que avalia a
performance das bolsas dos países emergentes atingiu
965,67 pontos, uma redução de 16,64%.
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Perspectivas: O possível acordo comercial entre os
EUA e a China poderá favorecer a cotação bolsista.

CAMBIAL
O dólar apreciou face às principais contrapartes,
beneficiando-se do incremento da taxa de juro pela
Reserva Federal (Fed), tal como a utilização por parte
de muitos investidores como activo de refúgio face à
volatilidade dos principais mercados. O USD Índex
encerrou o ano em 96,17 pontos, que representa um
aumento homólogo de 4,40%.
Consequentemente, a libra e o euro registaram
depreciações de 5,68% e 4,61%, fixando-se em 1,27 e
1,15
USD
por
unidade,
respectivamente.
Adicionalmente, destaca-se que a cotação da moeda
nacional, Kwanza, passou de 165,92 para 308,61 AOA
por unidade de dólar, segundo dados do BNA.
Perspectivas: A política monetária de normalização da
FED poderá impulsionar o dólar norte-americano.
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MATÉRIAS-PRIMAS
No mercado petrolífero, apesar dos esforços da
Organização dos Países Exportadores de Petróleo
para a manutenção do acordo de corte da produção, o
preço do crude cedeu ao incremento das reservas
petrolíferas dos EUA e receios dos investidores
relativamente ao incremento da oferta superior à
procura. O Brent fixou-se em 53,80 USD/barril, uma
diminuição de 19,55%, enquanto o WTI reduziu
24,84%, para 45,51 USD/barril.
O ouro segue a mesma tendência, com uma queda de
2%, para 1.281,58 USD/onça.
Perspectivas: As expectativas sobre o acordo da OPEP
poderão favorecer a cotação do crude.
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DE DÍVIDA
A yield associada à dívida soberana norte-americana a
10 anos aumentou 28 p.b., situando-se em 2,684%, que
poderá reflectir os quatro incrementos da taxa de juro
de referência por parte da Reserva Federal. Destaca-se
que a taxa de juro passou de 1,50% para 2,50%. A yield
da dívida do Brasil também mereceu destaque, ao
aumentar 60 p.b., para 5,158%.
Contrariamente, as yields da dívida soberana da China
e Alemanha registaram as maiores reduções, cerca de
59 p.b. e 19 p.b., situando-se em 3,302% e 0,242%,
respectivamente.
Perspectivas: A redução das tensões comerciais entre
os EUA e a China poderá reduzir as yields nos EUA.
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