Research de Mercados Financeiros
22 de maio de 2018

Moçambique
Mercado Monetário: No primeiro dia desta semana, o Mercado Monetário
Interbancário (MMI) manteve a característica dos últimos meses, isto é,
excesso de liquidez, com reduzidas trocas entre OIC,s e com o Banco de
Moçambique (BdM) a absorver a liquidez remanescente (MZN 17.696,01 mios)
através de Reverse Repo (RR), isso é, via Leilão de Vendas de BT´s com Acordo
de Recompra, à TMP de 16,50%, para o prazo de 1 dia (overnight).
Mercado Cambial: Em consequência da presença atenta do BdM no
mercado, o câmbio de valorimetria do USD/MZN ficou-se em 60,14 contra os
60,12 do dia anterior, mostrando alguma estabilização, em contraponto à
ligeira tendência para depreciação verificada desde o início do mês corrente
(59,69 em 1 de Maio).

África do Sul
Mercado Cambial: O rand abriu a sessão de hoje mais firme, depois de ontem
ter registado o nível mais baixo desde Dezembro de 2017, USD/ZAR 12,8950. Às
primeiras horas da manhã, era cotado ao câmbio de USD/ZAR 12,58,
apreciando-se cerca de 1% quando comparado com o seu nível de fecho da
sessão de ontem na praça de Nova Iorque (12,72), acompanhado de alguma
forma a apreciação de EUR/USD dada a correlação positiva entre o ZAR e o
EUR.
Nota: A Glencore poderá estar perto de um acordo de $ 1.000,00 mios para
comprar activos da Chevron South Africa (Pty) Limited, subsidiária da
multinacional norte-americana Chevron Corporation. Os activos incluem uma
refinaria que produz cerca de 100 a 110 mil barris por dia na Cidade do Cabo
e mais de 800 postos de gasolina na África do Sul e Botswana.

Outros Mercados
As acções da Europa subiram para o máximo de quatro meses nesta terçafeira, com a diminuição da pressão sobre os mercados italianos e aparente
disponibilidade da China para abrir a sua gigantesca economia ao resto do
mundo.
Os preços do petróleo subiram um pouco acima dos máximos vistos pela
última vez em Novembro de 2014, depois das eleições presidenciais no fim-desemana na Venezuela aumentarem as preocupações persistentes sobre
quedas na produção mundial de petróleo. Nesta terça-feira o barril do
petróleo subiu para $ 80,00. O Crude subiu 27 centavos, passando para $ 72,51
por barril e o Brent subiu 44 centavos, passando para $ 79,66 por barril.
A economia alemã está em alta, apesar dos dados mostrarem que o
crescimento na maior economia da Europa foi mais fraco no início de 2018 do
que no final de 2017. A produção económica cresceu 0,3% no primeiro
trimestre, após expansão de 0,6% nos últimos três meses do ano transacto. De
acordo com o Ministério das Finanças a desaceleração deve-se a factores
temporários como greves que atingem a produção industrial e um número
acima da média de feriados públicos registados no período em destaque.
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