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Relançamento do website
Por Nácer Mondlane* 

Estimados Leitores e Clientes,
 
Esperamos que esteja tudo bem!
 
Em primeiro lugar, obrigado por estar ao nosso lado nesta viagem. À medida que as empresas e
a sociedade em geral retomam as actividades normais, e esperemos que sem mais restrições
no horizonte, continuamos a esforçar-nos para servi-lo melhor. 
 
Há 12 meses atrás, começámos a nossa newsletter mensal, com Alberto Pitoro e o Banco Absa
como colaboradores regulares, e temos vindo a aumentar a nossa base de leitores e a melhorar
desde então. A nossa newsletter inclui agora não só benefícios para os empregados e artigos e
notícias relacionadas com investimento, mas notícias em geral com especial destaque para os
mercados financeiros e de seguros, que surgem como resultado da nossa visão de expansão. 
 
Temos também o prazer de anunciar o relançamento do nosso website, sendo a actualização
mais notória a Secção de Seguros Privados - para famílias e indivíduos. Embora inicialmente
tivéssemos uma orientação empresarial, os Particulares (e as suas Famílias) podem agora
também experimentar a excelência dos nossos serviços.
 
Convido-vos a navegar e explorar o nosso website.

Uma vez que desejamos tornar o nosso compromisso consigo, com os nossos clientes e
leitores, tão aberto quanto possível, se houver algum tópico ou conteúdo que gostaria que
acrescentássemos ou explorássemos mais, é bem-vindo a contactar-nos e teremos todo o
prazer em considerar.
 
Melhores Cumprimentos!

*Director | Carlyle Partners

Informação de Mercado
Por Absa Bank Mozambique 

Indicadores Macroeconómicos
Fonte: Central Bank, INE, MEF, Absa Research

Mercados Financeiros e Literacia
By Banco BiG Mozambique*

MERCADO DE CAPITAIS - PRIMÁRIO

No mercado primário de dívida de Obrigações do Tesouro, o Tesouro realizou dois leilões no
mês de Abril, tendo no primeiro leilão emitido o título OT 2022 S4, que registou um rácio de
procura/oferta de 32,28%, e a taxa média ascendeu a 17,45%. No segundo leilão o Tesouro
reemitiu os títulos OT 2022 S1, OT 2022 S2 e da OT 2022 S4 tendo conseguido arrecadar cerca
de MZN 1.740 milhões. Com os leilões decorridos desde o início do ano, o Tesouro já emitiu
17,1% (MZN 9.093 milhões) do montante definido no Orçamento do Estado.

MERCADO DE CAPITAIS – SECUNDÁRIO
BVM – Acções

No mercado accionista, nos primeiros 4 meses do ano, observou-se uma elevada volatilidade no
preço de 3 das 4 acções mais transacionadas na Bolsa de Valores. As acções CDM
acumularam desvalorizações de -18,75% nos primeiros 4 meses do ano. As acções da EMOSE
foram as únicas que neste percurso acumularam valorizações, que ascenderam a +66,67%. As
acções com mais volume transacionado foram as CMH (MZN 1,4 milhões), seguido das acções
CDM (MZN 469 mil).
 
A Empresa Hidroelétrica de Cahora Bassa (HCB) apresentou resultados em Abril, onde
apresentou um desempenho positivo em 2021. O Resultado Líquido do Exercício ascendeu a
MZM 10.155 milhões (MZN 0,38 por acção v.s. MZN 0,37 MZN por acção em 2020), o que
representa um ligeiro crescimento de 3,4% face aos resultados do ano anterior. A acção,
contudo apresenta uma desvalorização de -4,76% no ano não reflectindo a performance
económica da empresa.

BVM – Obrigações

No mercado secundário de dívida, no mês de Abril, foram transacionados mais de MZN 1.549
milhões em Obrigações do Tesouro, um montante 2% acima do montante transacionado no mês
anterior. As Obrigações Corporativas apresentaram o volume de intermediação mensal mais
baixo desde o início do ano, com apenas MZN 533 mil transacionados.
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Notícias

Banco Mundial Disponibiliza 12
M$ Para Criação de Seguro de

Desastres em Moçambique
Fonte: Diário Económico*

O Banco Mundial disponibilizou 12 milhões de dólares para a criação de um seguro de
desastres naturais em Moçambique. A informação foi avançada pela Empresa Moçambicana de
Seguros, que diz que, com o valor, estaria em condições de cobrir até quatro milhões de dólares
por ano, em caso de danos no país.
 
“Que o país está cada dia mais propenso a desastres naturais não é novidade. Basta que nos
recordemos dos estragos que, em 2019, o país teve em Sofala e Cabo Delgado, devido aos
ciclones Idai e Kenneth, respectivamente”, afirma O País.
 
Nas duas situações, mencionadas acima, várias infra-estruturas públicas foram destruídas e o
Estado não esteve em condições de lidar de forma atempada. Para reconstrução pós-idai, por
exemplo, o Governo precisava de um valor de cerca de dois mil milhões de dólares.
 
Entretanto, falando aos deputados da Comissão de Plano e Orçamento, o Presidente do
Conselho de Administração da Emose, Joaquim Langa, disse que a solução está na criação
dum seguro de Desastres Naturais, a ser pago pelo Estado.
 
O referido projecto, de acordo com O País, já está a ser desenhado pela Emose e pelo INGD,
em coordenação com o Ministério da Economia e Finanças. Joaquim Langa adiantou, primeiro,
que “não é um seguro barato. Tivemos o apoio, por exemplo, do Banco Mundial, que
disponibilizou 12 milhões de dólares para apoiar o seguro e, neste momento, decorrem
processos documentais para que Moçambique possa beneficiar-se deste seguro”.
 
Com o valor dos 12 milhões de dólares, doados pelo Banco Mundial, a Emose diz que estaria
em condições de cobrir até quatro milhões de dólares em casos de danos no país. “Nós vamos
cobrir sempre de acordo com o que estiver disponível.”
Por outro lado, a seguradora avança a criação de um seguro agrícola, proposta que tem muito a
ver com a vulnerabilidade do país aos desastres naturais. Por exemplo, com os recentes
ciclones, vários campos com culturas foram perdidos e os empresários ficaram de mãos atadas,
até porque grande parte das seguradoras disseram que não cobririam danos causados pelas
intempéries.
 
O PCA da EMOSE, entende que é preciso que se criem instrumentos que obriguem as
seguradoras a fazer este tipo de pacote. E só assim é que se atinge o verdadeiro objectivo de
tornar a agricultura a base do desenvolvimento do país.

“Normalmente, são seguros subsidiados e o que temos estado a fazer é tentar um seguro
agrícola sustentável e que possa também abarcar os pequenos agricultores. Como disse, não é
um seguro rentável, mas é determinante para Moçambique”.
 
Contudo, sobre a saúde da empresa, a Emose informou aos deputados que, no último exercício
económico, canalizou 300 dos 600 milhões de Meticais de lucros aos accionistas, dos quais o
Estado detém 70%. De 2017 a esta parte, o volume de negócios tem estado a crescer,
anualmente, 16%, sendo que, no ano passado, transaccionou negócios em torno de 500 mil
milhões de Meticais.

*Portal de informação Económica, Financeira e de Negócios.

Volume Transacionado Cumulativamente no Mercado Secundário

No mercado secundário, tinham sido cumulativamente transacionados até final de Abril, um
volume de cerca de MZN 5.324 milhões, representando um crescimento de 184% face ao
montante transacionando período homologo.
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