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POLÍTICA MONETÁRIA
As taxas de juro de referência poderão manter a
trajectória
decrescente
no
ano
corrente,
considerando-se o desempenho da taxa de inflação,
que tem apresentado um desempenho de acordo às
expectativas do Governo, aliada à necessidade de
promoção do investimento em sectores produtivos
da economia, alternativos ao petrolífero.
A base monetária em moeda nacional, variável
operacional da política monetária, registou redução
homóloga de 6,2% em Março, a quarta redução
consecutiva. O registo reflecte, principalmente, o
impacto da política monetária restritiva em curso,
apesar da moderação que tem sido registada no ano
corrente.
Os agregados monetários registaram incremento
homólogo em Março, com a maior variação de
13,86% a ser registada no M3 e a menor de 9,4% no
M1.
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INFLAÇÃO
Taxa de Inflação Luanda

A taxa de inflação homóloga mantém a trajectória
decrescente registada nos últimos dois anos.

37,86

O Índice de Preços no Consumidor Nacional (IPCN)
apresentou variação homóloga de 17,56% em Março,
que representa uma moderação de 0,4 p.p. em
relação ao mês anterior e de 3,34 p.p.,
comparativamente ao mesmo período de 2018.
A capital, Luanda, apresentou registo mensal da
inflação de 1,18%, que reflectiu-se no registo
homólogo de 17,55%, com os registos a
representarem redução homóloga de 0,2 p.p. e 4,8
p.p., respectivamente.
Destaca-se que as maiores variações foram
registadas nas classes de “Saúde” (1,56%),
“Alimentação e bebidas não alcoólicas” (1,46%) e
“Lazer, Recreação e Cultura” (1,38%).
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Transacções MMI e Taxa de juro

MERCADO INTERBANCÁRIO
As transacções de liquidez no interbancário fixaram-se
em 278,32 mil milhões Kz em Março, que representa
um incremento mensal de 7%, porém uma redução
homóloga de 63%, em linha com o registo de
diminuição da liquidez no mês e de incremento no
registo homólogo.
As taxas Luibor registaram redução mensal na
generalidade das maturidades com excepção da taxa
Luibor Overnight que aumentou 1 p.b., para 15,76%. Por
outro lado, as restantes maturidades registaram
reduções entre 11 p.b. e 41 p.b, para 16,15% e 16,37%,
nas maturidades a 3 e 6 meses, respectivamente.
As operações de Facilidade de Cedência de Liquidez
fixaram-se em 49,2 mil milhões Kz em Março, que
representa um incremento mensal de 60,3% e uma
redução homóloga de 83,1%. A absorção de liquidez,
por intermédio de Operações de Mercado Aberto
(OMA), fixaram-se em 227,1 mil milhões Kz em Março,
um incremento mensal de 88% e homólogo de 23%.
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FINANÇAS PÚBLICAS

Yield dos Eurobonds Angola

As receitas brutas diamantíferas arrecadadas durante o
primeiro trimestre de 2019 atingiram 368,6 milhões
USD, que representa um incremento de 41% face ao
período homólogo, segundo dados divulgados pelo
secretário de Estado para a Geologia e Minas. O
montante arrecadado resulta da comercialização de
2,6 milhões de quilates de diamantes.

8,662

Por outro lado, os juros dos Eurobonds seguiram
tendência
ascendente
na
generalidade
das
maturidades, durante o mês de Abril, com excepção
dos Eurobonds com maturidade em 2028 que reduziu
0,045 p.p., situando-se em 7,494%.
O incremento das yields dos títulos emitidos pelo país
poderá reflectir os receios dos investidores devido a
moderação na produção de petróleo, apesar do
incremento do preço, o que poderá influenciar a
capacidade do país na aquisição de receitas e
consequente cumprimento das obrigações.
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PROJECTOS GERADORES DE VALOR
O Banco Mundial perspectiva investir 25 milhões USD no financiamento da investigação cientifica
cadeia produtiva da mandioca. O financiamento tem o propósito de contribuir para o aumento
produtividade na produção do tubérculo, e deverá ser conduzido pelo Centro Regional de Liderança
mandioca da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), sedeado na Província
Malanje.
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O Banco Mundial disponibilizará um crédito de 1,2 mil milhões USD ao Governo angolano, destinado a
apoiar os, bem como, a implementação de projetos relacionados com o capital humanosectores da
agricultura, água e energia eléctrica e a melhoria das estatísticas económicas no país. O montante deverá
ser disponibilizado já no mês de Junho e poderá contribuir para o financiamento do processo de
diversificação da produção nacional.
O Governo deverá investir 5 milhões USD no desenvolvimento do projecto de Recuperação da
Agricultura nas províncias da Huíla, Cunene e Benguela, através do Fundo de Desenvolvimento Agrícola
(FIDA). O projecto que está enquadrado no Plano Nacional de Desenvolvimento (PDN 2018-2022) deverá
contribuir para o aumento da produção das famílias, impulsionar sua renda e reduzir os níveis de pobreza
e beneficiar diretamente oito mil famílias, sendo que o mesmo deverá ser executado dentro de três anos.

GLOBAL NEWS

Lufthansa
As receitas cresceram 3% no Iº trimestre, atingindo 7,89 mil milhões EUR, que confirma o EBIT ajustado
negativo de 336 milhões EUR.
Entretanto a transportadora aérea mantém os targets de crescimento das receitas e da margem EBIT
ajustada para 2019, entre 4 a 6% e 6,5 a 8%, respectivamente.
Cotação em Abril: (+9,99%) 21,52 EUR/acção

Xetra Stock Exchange, Alemanha

Samsung
A empresa sul coreana criou o smartphone Galaxy Fold, um dispositivo que prometia um ecrã
desdobrável, avaliado em cerca de 2 mil EUR.
Contudo, devido a problemas com o ecrã do dispositivo, a Samsung anunciou o adiamento por tempo
indeterminado, do lançamento oficial do modelo.
Cotação em Abril: (+2,69%) 45,85 KRW/acção

Korea Exchange, Coreia do Sul

Daimler AG
A Daimler AG e a BMW Group uniram os serviços de mobilidade urbana que culminou na criação de uma
nova companhia, em que cada empresa detém uma quota de 50%.
As empresas planeiam investir cerca de 1,1 mil milhões USD para impulsioná-la nos próximos anos.
Cotação em Abril: (+11,66%) 58,34 EUR/acção

Xetra Stock Exchange, Alemanha

Total
O resultado líquido ajustado do Iº trimestre contraiu 4,3%, situando-se em 2,76 mil milhões USD.
A petrolífera, como parte do programa de share buyback de 1,5 mil milhões USD de 2019, recomprou 350
milhões USD de acções, tendo aumentado o dividendo em 3,1%, tendo atingido 0,66 EUR/acção.
Cotação em Abril: (+0,05%) 49,55 EUR/acção

Bolsa Euronext Paris, França

MERCADOS FINANCEIROS
ACCIONISTA
A redução da taxa de desemprego em 0,2 p.p. para 3,6%
em Abril do ano corrente, que representa a menor taxa
desde Dezembro de 1969 quando se fixou em 3,5%,
associada ao crescimento económico de 3,2% no Iº
trimestre de 2019, uma recuperação de 0,2 p.p. em
relação ao trimestre anterior contribuíram para o
desempenho positivo dos índices bolsistas norteamericanos em Abril. O Dow Jones e o S&P 500
aumentaram 2,6% e 3,9%, fixando-se em 26.592,91 e
2.945,83 pontos, respectivamente.
Destaca-se que o índice CSI 300, da China, registou
incremento de 1,06%, situando-se em 3.913,21 pontos.
Perspectivas: Os índices bolsitas poderão registar
tendência contrária influenciados pela tensão comercial
entre os EUA e a China.
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CAMBIAL
O desempenho positivo da moeda norte-americana
manteve-se em Abril, com o USD índex a aumentar 0,2%,
para 97,48 pontos. O euro depreciou 0,01%, com a
cotação da unidade da moeda a fixar-se em 1,1217 USD.
Em relação à libra registou-se uma apreciação de 0,05%,
para 1,3042 dólares por unidade da moeda britânica. O
desempenho positivo da libra reflecte o crescimento das
vendas a retalho em 1,1% no mês de Março, que superou
as expectativas de 0,3% de redução.
O kwanza registou depreciação 1% e 0,4%, fixando-se em
319,415 e 359,077 por unidade do dólar e euro
respectivamente.
Perspectivas: O fortalecimento do dólar poderá ser
limitado pela possibilidade de redução da taxa de juro de
referência pela Reserva Federal norte-americana (Fed).
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MATÉRIAS-PRIMAS
A cotação do Brent e do WTI registou incremento de
6,45% e 6,27%, para 72,8 e 63,91 USD/barril,
respectivamente.
A redução da produção dos países membros da OPEP
em 534 barris/dia, para 30,022 milhões barris/dia em
Março de 2019, que representa a segunda redução
consecutiva da produção no ano corrente,
que
associada à possibilidade dos EUA intensificar as
sanções sobre as exportações de crude do Irão
contribuíram para o incremento da cotação internacional
do crude.
Perspectivas: O preço do crude poderá ser penalizado
pelos receios de redução da procura mundial.
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DE DÍVIDA
A trajectória das yields da dívida soberana a 10 anos das
principais
economias
desenvolvidas,
tem
sido
pressionada pela perspectiva de moderação do
crescimento económico mundial.
O mês de Abril caracterizou-se pela incerteza em relação
ao acordo comercial entre os EUA e a China, que
representa um dos riscos para o crescimento económico
mundial, o que contribuiu para o incremento do
rendimento exigido pelo investidores para adquirirem
dívida a 10 anos dos EUA e China, em 0,097 e 0,335 p.p.,
para 2,5% e 3,3% em cada caso.
Perspectivas: As yields da dívida soberana poderão
seguir tendência ascendente pela incerteza sobre a
tensão comercial mundial.
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