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Impacto da Guerra Russo-Ucraniana no Sector
dos Investimentos

Por Alberto Pitoro*

Na edição de Março do corrente ano, Newsletter 13, fizemos uma breve abordagem sobre o que
se poderia esperar como impacto do conflito Rússia-Ucrânia sobre os investimentos financeiros.
Nesse contexto, referimos que, pelo facto das carteiras de investidores institucionais se
concentrarem em activos de maior liquidez, as mesmas eram menos vulneráveis aos impactos
das crises, tomando como base o que sucedeu durante a crise da COVID-19.
 
Decorridos mais de 4 meses após essa análise, e perante um cenário de escalada generaliza da
de inflação e o consequente aumento das taxas de juro, parece-nos interessante rever de forma
breve como é que a nossa economia se posiciona nessa matéria.
 
Tomando como referência a vizinha África do Sul e uma selecção das principais economias
avançadas, a taxa de inflação de Moçambique, não obstante os aumentos significativos
registados, está relativamente mais próxima da sua meta de inflação a um dígito, do que as
restantes economias.
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RSM realiza uma pesquisa comunitária
sobre planeamento familiar e violência de

género
Por Julia Wood dos Santos*

As províncias do Norte de Nampula, Cabo Delgado e Niassa, em Moçambique, possuem os
índices de pobreza mais elevados do país, agravados pela recente instabilidade política. Estes
desafios têm sido fatores que contribuem para os elevados índices de casamento, gravidez
prematura bem como outras formas de violência de género em Moçambique. Por exemplo, cerca
de 24% de mulheres moçambicanas entre os 18 e os 49 anos de idade relataram ter sofrido
violência física durante a sua vida (dados do IMASIDA, 2015). Além disso, cerca de 50% de
mulheres entre os 15 aos 17 anos de idade nestas províncias já são casadas (dados do
UNFPA/INE).
 
Como parte dos serviços de Consultoria de Desenvolvimento da RSM, os nossos investigadores
locais hospedaram-se nas zonas rurais e urbanas destas províncias, para entender melhor o
conhecimento, atitudes e práticas das meninas com relação ao planeamento familiar e a violência
de género. Esta investigação teve como objetivo ajudar o nosso cliente a influenciar fortemente
esta população durante a sua próxima programação e a estabelecer valores básicos para medir o
conhecimento das mulheres sobre estes temas.
 
Os resultados da pesquisa foram proveitosos e informativos. Embora o conhecimento sobre o
planeamento familiar tenha sido mais divulgado do que o esperado, é importante trabalhar
significativamente para prevenir a violência do género nestas comunidades. Segundo o nosso
investigador qualitativo interno (responsável por entrevistar pais, líderes religiosos, líderes
comunitários e enfermeiros nas três províncias), ''Esta pesquisa ensinou-me como é estar no
lugar destas mulheres e ver o mundo através das suas experiências. Isto facilitou a compreensão
destes fenómenos no meu país."

O Comité de Política Monetária do Banco de Moçambique, reunido a 21 de Julho, decidiu
manter as taxas de Política Monetária inalteradas. Esta decisão foi sustentada pela perspectiva
de desaceleração da inflação para 1 dígito no médio prazo, decorrentes do abrandamento da
procura externa e consequente desaceleração dos preços internacionais das mercadorias. O
CPMO veio ainda afirmar que acredita que, num contexto de manutenção da estabilidade
cambial, a inflação poderá normalizar apesar de, no curto prazo, estimar uma tendência de
aumentos nos preços, motivado pela repassagem dos elevados custos do petróleo e de
alimentos no mercado internacional. O Banco Central, mantém-se contudo optimista quanto à
recuperação económica em 2022 e 2023, não obstante do abrandamento da procura externa. O
comité voltará a reunir-se a 15 de Setembro para decidir sobre o impacto dos eventos que irão
decorrer nos próximos meses.

Do conjunto das economias seleccionadas, Moçambique é o único que apresenta uma taxa de
juro real positiva e com uma almofada suficiente para absorver potenciais aumentos de inflação e
continuar a proporcionar retornos positivos nos próximos tempos.

Fonte: Banco de Moçambique, Absa Research
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MERCADO DE CAPITAIS - PRIMÁRIO

No mercado de dívida de longo prazo, ocorreu um leilão de Obrigações do Tesouro, com a
segunda reabertura das OT 2022 S6, obrigações com maturidade de 4 anos e uma taxa fixa de
17,0%. O montante pretendido foi emitido na totalidade (MZN 2.500 milhões), tendo sido
registada uma procura elevada (rácio procura/oferta foi de 110%) por estas obrigações. A taxa
média de colocação foi de 18,43%, acima dos valores que vinha emitindo no mês anterior. O
Tesouro já conseguiu arrecadar mais de 35% (mais de MZN 18.500 milhões) dos MZN 53.081
milhões definidos no Orçamento do Estado (OE) para 2022.

TAXAS DE JURO DE REFERÊNCIA

1 - Dados referentes ao CPMO de 19 de Maio de 2022.

FPC - Facilidade Permanente de Cedência                     MN - Moeda Nacional

FPD - Facilidade Permanente dos Depósitos                   ME - Moeda Estrangeira

RO’S - Reservas Obrigatorias

Fonte: Banco de Moçambique, Associação Moçambicana de Bancos (AMB)
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Leonido Banze do Instituto de
Supervisão de Seguros de Moçambique

(ISSM)
Por:  Club of Mozambique*

No dia 9 de Agosto, o Conselho de Ministros aprovou a nomeação de Leonildo Banze como
Presidente do Conselho de Administração do Instituto de Supervisão de Seguros de
Moçambique (ISSM).

Volume Transacionado Cumulativamente no Mercado Secundário

No mercado secundário tinham sido cumulativamente transacionados até final de Julho, um
volume de cerca de MZN 9.470 milhões, um montante superior em 165,0% ao transacionando
no período homólogo.

*Banco de Investimento

BVM – Obrigações

No mercado secundário de dívida, no mês de Julho foram transacionados cerca de MZN 2.924
milhões em Obrigações do Tesouro, um montante 3,3x superior ao período homologo.

O quadro acima, apresenta as acções com maior volume de transações nos últimos seis (6) meses.

Eventos futuros

Carlyle Partners Pension Fund Training foi concebido para Trustees, RH e outros profissionais
que possam já estar a trabalhar com fundos de pensões nas suas empresas ou que estejam a
procura de implementar um.

Notícias

MERCADO DE CAPITAIS – SECUNDÁRIO
BVM – Acções

No mercado accionista, o mês de Julho continuou a ser um mês negativo para a maior parte das
acções, com excepção da HCB que o preço da acção valorizou +12,50% e transacionou-se um
volume de MZN 538 mil. As acções da CDM tiveram uma desvalorização mensal de -11,76%, e
fizeram um volume mensal de MZN 831 mil, seguida das acções da EMOSE (-16,67%) com
menor volume de todas.

Fonte: Bolsa de Valores de Moçambique e Banco BiG Moçambique, S.A

Fonte: Bolsa de Valores de Moçambique e Banco BiG Moçambique, S.A
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