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ECONOMIA ANGOLANA

POLÍTICA MONETÁRIA
O Banco Nacional de Angola (BNA) mantém indicações de
relaxamento da politica monetária restritiva, sendo que o
Comité de Política Monetária (CPM) na terceira reunião
ordinária em 2019 decidiu reduzir a Taxa BNA de 15,75%
para 15,50%. A decisão foi suportada pela desaceleração
da inflação homóloga (17,36%) e pela contracção da base
monetária em moeda nacional (-0,54%), referentes a Abril.
Por outro lado, o CPM decidiu manter inalterado o
coeficiente de reservas obrigatórias em moeda nacional em
(17%) e estrangeira (15%). A decisão de moderação da
política restritiva poderá reflectir a melhoria da liquidez no
mercado, tendo o rácio das reservas excedentárias em
moeda nacional sobre a base monetária em moeda
nacional – Indicador relativo do nível de liquidez do BNA –
situado-se em 20,9%, um incremento de 7,4 p.p. face ao
período homólogo.
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INFLAÇÃO

Taxa de Inflação Luanda (%)

A taxa de inflação apurada em Abril situou-se em 17,36%
em termos homólogos. O nível reflecte uma desaceleração
de 2,86 p.p. face ao mesmo período de 2018. A tendência
de desaceleração dos preços, segue uma variação média
mensal de 1,08% nos últimos quatro meses, tendo
acumulado aumento de 4,4% até Abril, facto que se se
mantiver poderá contribuir no alcance do target previsto na
proposta de OGE de 2019, fixada em 15% e reduzir a
incerteza sobre o custo do consumo das famílias.
Em termos geográficos, dá-se destaque à variação
apurada nas províncias do Uíge, Cuanza Sul e Moxico em
1,2%, 1,17% e 1,17%, respectivamente. Por seu turno, as
províncias de Benguela, Bié e Cunene registaram
variações abaixo da média nacional em 0,72%, 0,90% e
0,95%, respectivamente. Sendo que, a inflação em Lunada
situou-se acima da média nacional em 1,06%.
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MERCADO INTERBANCÁRIO
As perspectivas sobre as taxas de juro de referência
impactaram as taxas
de juro no mercado monetário
interbancário que registaram, em Abril, reduções em todas as
maturidades, com
particular destaque para a Luibor
Overnight que manteve-se abaixo da taxa de referência do
BNA em 2 p.b., ao situar-se em 15,73%.
As operações de transacção de liquidez entre bancos fixaramse em 393,925 mil milhões Kz em Abril, que representa um
incremento mensal de 42%, trajectória inversa à registada na
comparação homóloga, cuja variação caracterizou-se por
uma redução de 32%. O desempenho das transacções
poderá reflectir o moderado incremento na disponibilidade de
liquidez interbancária em 2019, em relação a 2018.
As operações de facilidade de cedência de liquidez,
realizadas pelo BNA, situaram-se em 74,85 mil milhões Kz
em Abril, uma redução homóloga de 82%, e a absorção de
liquidez, por via das Operações de Mercado Aberto, fixaramse em 209,01 mil milhões Kz, uma redução homóloga de
40%.
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FINANÇAS PÚBLICAS

Receitas Diamantíferas

As receitas fiscais geradas pelo sector diamantífero
registaram incremento significativo. O Iº quadrimestre de 2019
caracterizou-se
pela
arrecadação
proveniente
das
exportações de diamantes, com uma contribuição fiscal de
11.455,53 milhões Kz, que supera em 127% o registo do
período homólogo.

11.455,53

O registo do ano corrente reflecte o incremento mensal
significativo das receitas de 94%, para 4.110,83 milhões Kz
em Abril e 179% em comparação ao período homólogo.
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A trajectória do sector no ano corrente poderá reflectir a
estratégia de reestruturação do sector diamantífero do país
em curso pela entrada em vigor da “Operação Transparência”
em Setembro de 2018 e o impacto da desvalorização do
kwanza, considerando-se que as receitas são arrecadadas
em dólares.
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PROJECTOS GERADORES DE VALOR
As grandes potencialidades no sector do Turismo permitiram a realização do Fórum Mundial do Turismo no país de 23
a 25 de Maio, contribuindo para atracção de investimento em outros sectores como o da construção, transportes e
criação de empregos. Destaca-se que o fórum incentiva a alocação de recursos para uma visão compartilhada do
segmento turístico.
O sector da Energia e Transporte beneficiou de 200 milhões USD, oriundo de um financiamento do Banco Africano de
Exportações e Importações (Afreximbank) para a realização de projectos de energia renováveis da empresa angolana
Aenergy em várias regiões do país. A empresa foi responsável pela instalação de centrais termoeléctricas em várias
regiões do país, tendo, actualmente, o projecto de montagem de equipamentos energéticos de baixo carbono.
A produção de carne poderá registar um crescimento médio de 40% ao longo dos próximos três anos, resultante do
financiamento do Governo de 100 milhões USD num programa institucional de financiamento a 90 fazendas pecuárias
situadas na província da Huíla. Actualmente a cooperativa e criadores tradicionais produzem trimestralmente cerca de
200 toneladas de carne, o equivalente a 1.000 bovinos abatidos mensalmente.

GLOBAL NEWS

Allianz
A multinacional de produtos financeiros e seguros registou receitas totais de 40,3 mil milhões EUR, um incremento de
9,1% e um lucro de 3 mil milhões EUR, que representa um incremento de 7,5%, durante o Iº trimestre de 2019 em
comparação ao período homólogo.

Cotação em Maio: (-7,42%) 198,86 EUR/acção
Xetra Stock Exchange, Alemanha

Altri
A empresa apresentou durante os primeiros três meses do ano corrente resultado líquido de 36,7 milhões EUR, que
corresponde a um aumento de 12,5%.
As receitas registaram variação homóloga de 19,6%, ao situar-se em 207,4 milhões EUR.
Cotação em Maio: (-13,10%) 6,07 EUR/acção

Bolsa Euronext, Portugal

Huawei
As vendas da empresa em Espanha reduziram entre 25% e 30%.
O desempenho reflecte as tensões entre os EUA e a China, com o primeiro a determinar que as empresas norteamericanas não podem vender hardware e software à Huawei, a partir de 19 de Agosto.
Cotação em Maio: (-10,95%) 3,58 CNY/acção

Shenzhen Stock Exchange Prices, China

NOS
O grupo de comunicações e entretenimento português alcançou cerca de 42,2 milhões EUR, em resultado líquido, no Iº
trimestre de 2019.
Durante o mesmo período, a dívida líquida reduziu 3%, ao fixar-se em 1,24 mil milhões EUR. Por outro lado, o EBITDA
aumentou 2,1%, para 160,7 milhões EUR.
Cotação em Maio: (-5,51%) 5,66EUR/acção
Bolsa Euronext, Portugal

MERCADOS FINANCEIROS
ACCIONISTA
O índice MSCI World contraiu 6,08%, ao situar-se em
2.046,25 pontos em Maio. A análise desagregada das
economias avançadas demonstram que os principais índices
bolsistas norte-americanos, Dow Jones e S&P 500, reduziram
6,69% e 6,58%, fixando-se em 24.815,04 e 2.752,06 pontos,
respectivamente.

O índice MSCI Emerging Markets diminuiu 7,53%, ao situarse em 998,00 pontos, com o índice da China, CSI 300 a
merecer o maior destaque, ao reduzir 7,24%, fixando-se em
3.629,79 pontos.
Perspectivas: Os índices bolsitas poderão manter a tendência
decrescente em consequência do intensificar da tensão
comercial mundial.
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CAMBIAL
A moeda norte-americana apresentou um desempenho
ligeiramente positivo, com o USD índex (que avalia o
desempenho do dólar face às principais contrapartes),
durante o mês de Maio, a aumentar 0,28%, fixando-se em
97,75 pontos. Consequentemente a cotação da libra e o euro
registaram depreciação de 3,17% e 0,43%, tendo atingido
1,2629 e 1,1169 USD por unidade da moeda,
respectivamente. Destaca-se que a cotação da libra reflecte
também as incertezas políticas no Reino Unido, com a
renúncia de Theresa May em Junho.
Perspectivas: A selecção do dólar pelos investidores como
activo de refúgio poderá contribuir para que se mantenha a
trajectória de valorização do dólar.
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MATÉRIAS-PRIMAS
A cotação do Brent situou-se em 64,49 USD/barril no final do
mês de Maio, que representa uma redução de 11,41%, a
maior queda mensal dos últimos seis meses. À semelhança,
o WTI diminuiu 16,29%, ao fixar-se em 53,50 USD/barril. O
desempenho do preço do crude, referente ao mês de Maio,
reflecte a incerteza sobre o crescimento económico mundial
e as tensões geopolíticas e comerciais em alguns países.
As incertezas contribuíram para a valorização do ouro em
1,71%, para 1.305,58 USD/onça.
Perspectivas: Os receios dos investidores sobre a procura
poderá continua a condicionar a cotação do crude.
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DE DÍVIDA
Durante o mês de Maio, o destaque recaí para a tendência
decrescente verificada nas yields da dívida soberana dos
principais países desenvolvidos. A yield da dívida soberana
norte-americana a 10 anos reduziu cerca de 37,7 p.b., ao
situar-se em 2,125%, o que poderá incluir a posição mais
cautelosa da Reserva Federal relativamente à continuidade
da normalização da taxa de juro de referência. As yields da
dívida soberana, da Alemanha, França e Reino Unido, com a
mesma maturidade, contraíram 21,6 p.b., 15,9 p.b. e 29,8
p.b., ao situarem-se em -0,204%, 0,207% e 0,885%,
respectivamente.
Perspectivas: A apetência dos investidores por activos
considerados mais seguros poderá contribuir para a redução
das yields das economias desenvolvidas.

3 ,3

0 ,7

3

0 ,4

2 ,7

0 ,1

2 ,4

- 0 ,2

O T E UA 10 anos
2 ,1
ju l -18
set - 18

Fonte: Bloomberg

O T A lem anha 10 anos
- 0 ,5

n o v- 18

ja n -19

m ar - 19

m ai - 19

