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Moçambique
Na sessão de ontem, o Banco d Moçambique (BdM) lançou, em overnight,
28 e 63 dias, Leilões de Vendas de BT´s com Acordo de Recompra, onde
foram subscritos MZN 7.312,00 mios à taxa de 19,50%, MZN 483,00 mios à
TMP de 19,50% e MZN 1.000,00 mios à TMP de 19,86%, pelos prazos
overnight, 28 e 63 dias, respectivamente. As Instituições de Crédito, por seu
turno, permutaram entre si MZN 65,00 mios à TMP de 19,50%, em overnight,
e aplicaram fundos junto do BdM, MZN 1.348,20 mios, através da janela da
FPD.

África do Sul
O rand ampliou seus ganhos recentes na sexta-feira, um dia depois de Cyril
Ramaphosa ter assumido o cargo de presidente do país, levantando
esperanças de pôr fim aos escândalos de corrupção e ao declínio
económico observado durante os nove anos de poder de Jacob Zuma.
O rand abriu hoje a apreciar-se 0,26% contra a divisa norte-americana,
comparativamente à última sessão. Na abertura da presente sessão a
moeda sul-africana negociava-se à USD/ZAR 11,58.
Os analistas da NKC Research prevêem que o rand negocie-se nos níveis
de USD/ZAR 11,50 / R11.75, nesta sexta-feira.

Outros Mercados
As bolsas europeias encerraram na sua maioria em alta, prolongando o
ambiente de optimismo, ainda que tenham esmorecido ao longo da
tarde.
Depois de uma semana negra, veio a bonança. As bolsas dos EUA
voltaram ontem a subir mais de 1% e preparam-se para registar a melhor
semana desde 2011. O Dow Jones subiu 1,23% para 25.200,37 pontos, já o
Nasdaq apreciou 1,58% para 7.256,43 pontos e o S&P500 ganhou 1,21%
para 2.7361,20 pontos.
As acções europeias estão a recuperar das quedas recentes, acumulando
para já um ganho semanal de 3,02%, o que representa a melhor semana
desde 9 de Dezembro de 2016. Os receios em torno da inflação levam o
ouro para a melhor semana em quase dois anos.
Os receios dos investidores em torno da inflação nos Estados Unidos – que
ficou acima do estimado de acordo com os dados conhecidos esta
semana – ditaram as quedas das praças mundiais nas últimas semanas.
Mas, e apesar da inflação ter subido na maior economia do mundo, os
investidores deixaram para trás esses receios e focaram-se nomeadamente
nos resultados das empresas.
O petróleo está a negociar em alta nos mercados internacionais,
preparando-se para completar a primeira semana de ganhos este mês. Os
preços do crude deverão subir quase 4% esta semana, recuperando quase
metade das perdas registadas na semana passada, quando a turbulência
nos mercados accionistas acabou por se estender a outros activos de
maior risco.
Esta sexta-feira, será divulgado o índice de confiança dos consumidores
dos EUA, um indicador que poderá dar mais alguns sinais sobre a
economia. Recorde-se que os indicadores económicos dos EUA têm
provocado oscilações significativas nas bolsas, especialmente os que
acentuam, ou aliviam, a percepção de que a Reserva Federal (Fed)
americana poderá acelerar o ritmo de subida de juros no país.
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