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ÍNDICE BVM:

Ferramenta Vital para Mensurar
as Tendências do Mercado de
Capitais Moçambicano

Para muitos moçambicanos, os assuntos relacionados com o sistema
financeiro, mercado de capitais, bolsa de valores e índices bolsistas
são muito complexos, eruditos, escorregadios e, por isso, alvo de
discursos falaciosos, preconceituosos e até dogmáticos. Esse facto
resulta da ainda reduzida literacia financeira, relativa baixa taxa de
bancarização, inclusão financeira e da capitalização bolsista. Mudar
o paradigma do sistema financeiro do país, ainda exageradamente
dominado pelo sistema bancário, vai exigir medidas arrojadas, criatividade, coerência e a existência de instrumentos de intervenção concretos e inovativos como o Índice de Bolsa.
Raciocinar estatisticamente nos dias de hoje é tão necessário quanto a determinação de progressão profissional, cuidados a ter com a
saúde ou mesmo adequada aplicação dos recursos escassos. Com a
crescente disponibilização de informação no mercado, a questão que
se coloca hoje não se refere mais à sua escassez, mas sim como ler,
analisar e interpretar as informações disponíveis, e torná-las úteis no
nosso processo de tomada de decisão.
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A necessidade permanente de tomada de decisões, sobretudo num
contexto de incertezas e riscos conjunturais mundiais, quer sócio-económicos, geopolíticos, epidemiológicos e climáticos, coloca a estatística como ferramenta vital, talvez a que possa trazer melhores contribuições aos agentes económicos ao lidarem com informações e com os
mais diversos problemas identificados nesse universo.
Actualmente, o ambiente que rodeia as decisões de carácter financeiro ou de gestão tende a ser cada vez mais exigente, complexo e com
muitas zonas de penúmbra. Não é de surpreender que a estatística
seja largamente aplicável em praticamente todas as áreas das mais
diversas actividades económicas e sociais, e utilizada na obtenção de
conclusões válidas e na tomada de decisões razoáveis baseadas em
evidências, e na análise e interpretação cuidadosa e eficaz de dados.
A estatística é actualmente um instrumento indispensável para qualquer profissional que necessita de analisar informações para a tomada
de decisões diárias, seja no seu trabalho ou na sua vida pessoal. Nos
mercados financeiros, ela funciona como uma ferramenta poderosa
para guiar o utente / investidor a explorar as melhores oportunidades
e afastá-lo daquelas que estão direccionadas ao fracasso. É essa ciência
que torna alguns fundos de investimentos praticamente imbatíveis no
longo prazo, pagando sistematicamente 150%, 170% ou até 200% de
Taxa de Retorno de Investimento.
Falar dos mercados bolsista leva-nos, quase sempre, a imaginar as várias praças financeiras e os índices de bolsa que ganharam reputação
global, como o Dow Jones 30, Nasdaq e S&P 500 (Nova York - EUA),
Footsie 100 (Londres - Inglaterra), Nikkei 225 (Tóquio - Japão), CAC
40 (Paris - França), CSI 300 (Shangai – China), DAX 30 (Frankfurt Alemanha), MIB 30 (Milão - Itália), IBEX 35 (Madrid - Espanha), BEL
20 (Bruxelas - Bélgica), Bovespa (São Paulo - Brasil), PSI 20 (Lisboa –
Portugal), entre outros. Na gíria financeira, uma Bolsa de Valores sem
um índice ainda está em fase de crescimento, embora ter o índice não
é necessariamente sinal de ser uma Bolsa consolidada.
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Um Índice está, conceptualmente, associado a um cabaz de activos
financeiros e consiste num grupo de activos (acções, obrigações ou
outros títulos), que em conjunto e com pesos diferentes, consoante a
sua importância, volume ou capitalização bolsista, concorrem para a
construção de um indicador de referência (“benchmark”). É, na verdade, uma lista de acções escolhidas para constituir o cabaz supostamente representativo da totalidade das acções cotadas numa Bolsa,
com cujas cotações se constitui uma média, número esse que nos permite ter uma ideia do valor do universo representado1.
Os Índices são instrumentos notáveis para perspectivar tendências,
assegurar a visão dos contextos, permitir comparações históricas e
possibilitar a avaliação de como se comporta uma carteira específica.
Existe actualmente uma panóplia infindável de Índices, segmentados
por áreas geográficas, sector de actividade, terem capitalização bolsista similar, pertencerem a mesma Bolsa, possuir elevada liquidez ou
volume de negócios, entre outros factores de agregação.
Com a globalização do investimento, mostrou-se necessário adequar
a carteira de acções ao perfil dos investidores, que podem ter restrições de índole religiosa, ambiental ou de objecção de consciência. Por
conseguinte, hoje vemos índices específicos e temáticos, através da
selecção de empresas que pagam dividendos elevados, seguem determinados critérios de boa governação corporativa, não investem em
acções de empresas que produzem material bélico, excluem das suas
carteiras acções de empresas inimigas do ambiente ou de investidores
que fazem opções assentes em princípios e valores religiosos2.
O mercado de capitais moçambicano está evoluindo e amadurecendo,
com uma capitalização bolsista crescente resultante da admissão à cotação de mais valores mobiliários na Bolsa de Valores de Moçambique
(BVM). Foi no intuito de salvaguardar o interesse do mercado e dos
1
2

Peter Lynch (1989). One Up on Wall Street. New York: Penguin Books.
John Cheney & Edward Moses (1992). Fundamentals of Investments. New York: West
Publishing Company.

Índice da Bolsa de Valores de Moçambique - Nota Metodológica
BOLSA DE VALORES DE MOÇAMBIQUE

investidores, em particular, que a BVM lançou ao mercado o Índice
da Bolsa, denominado “IBVM”, que é uma ferramenta estatística relevante nos mercados de capitais ao nível mundial, e será também
pertinente em Moçambique.
O lançamento deste instrumento enquadra-se no processo da implementação do Plano Estratégico da Bolsa de Valores de Moçambique
(2017-2021), tendo em vista eliminar o “gap” de informação que existia no mercado em termos de instrumento de avaliação do desempenho do mercado de capitais, tomando em conta os títulos cotados na
BVM. O IBVM vai desempenhar um papel importante no universo
de investimento global, servindo como referência e termómetro para
mensurar a evolução, as tendências e o desempenho do mercado e
das percepções e expectativas dos investidores.
A BVM não está a disponibilizar um instrumento isolado ao mercado, pois, o IBVM é uma ferramenta de auxílio à tomada de decisão
para investir ou desinvestir na Bolsa, dando parâmetros para o nível
de participação no mercado bolsista, a fim de minimizar as perdas e
maximizar os ganhos.
Diferente do que as pessoas possam percepcionar, os Índices de Bolsa
não têm por objectivo prever o volume de ganhos nas Bolsas, mas sim
permitir avaliar as tendências comportamentais dos preços dos valores mobiliários que compõe cada Índice de Bolsa. Nestes termos, o
IBVM permite que os investidores tenham um instrumento para avaliar os sinais fornecidos pelo mercado e para identificar o cenário de
maior probabilidade e se alinhar a ele na hora de realizar seus investimentos na Bolsa de Valores, ou seja, tem menos a ver com previsão e
certeza, e mais com reacção e probabilidades.
Os índices permitem identificar oportunidade de compra, venda ou
de manutenção da carteira de títulos, isso não significando que os índices estão prevendo a valorização ou queda de um valor mobiliário,
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mas sim que a maior probabilidade diante dos sinais gerados pelo
mercado é que aquele valor mobiliário específico se valorize, desvalorize ou permanece inalterado.
Os Índices de Bolsa procuram medir a lucratividade média de uma
carteira consolidada de diversos investidores em acções durante determinado tempo, permitindo enxergar se o mercado encontra-se em
alta, estável ou em baixa, o que orienta os investidores em suas aplicações no futuro. Num país em franco crescimento como Moçambique,
com uma Bolsa de Valores que procura ocupar o seu verdadeiro espaço no panorama económico e financeiro nacional, o IBVM não tem
como não cumprir as suas três funções basilares: (i) servir como sinalizador de variação de preços do mercado; (ii) erguer-se como parâmetro para avaliação de performance de portfólios, e; (iii) posicionar-se
como um instrumento de negociação no mercado futuro.
O Índice de Bolsa foi criado e lançado para apoiar os investidores a
fazerem melhores opções de investimento, e por extensão a fazer poupanças que possam ser capitalizadas. Mas ele precisa primeiro de ser
divulgado e usado pelos cidadãos, agentes económicos, investidores,
empresários, entre outros.
Com o Índice BVM nada será como antes no mercado bolsista moçambicano, e a BVM terá o seu marco de referência para medir as tendências, expectativas e perspectivas do mercado.

O Presidente do Conselho de Administração da BVM

Salim Cripton Valá

Maputo, 28 de Julho de 2020
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I

INTRODUÇÃO
I.1.

Contextualização

Com o presente documento, a Bolsa de Valores de Moçambique (BVM) põe à disposição do público, a metodologia de
base de cálculo do índice da BVM (IBVM). Esta nota metodológica é um resumo dos procedimentos implementado para
o cálculo da série do índice global da bolsa de valores, bem
como para o cálculo dos índices específicos de valores mobiliários cotados na BVM.
Tais índices representam a medida do valor de uma porção do
mercado de valores mobiliários cotados na bolsa de valores, e
é uma ferramenta usada por investidores e gestores financeiros
para prever as tendências do mercado e comparar o retorno sobre o investimento. O IBVM engloba o valor em moeda
corrente (meticais) de determinada carteira de valores mobiliários.
Geralmente, os índices são seleccionados e agrupados de
acordo com valores mobiliários que apresentam características similares. No caso dos índices accionistas, o valor do grupo
11
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de acções é usado para calcular o valor do índice e qualquer
alteração no preço das acções resulta numa mudança do valor do índice. Nestes termos, pode-se concluir que um índice reflecte as mudanças que ocorrem no mercado, relativamente
aos valores mobiliários que fazem parte daquele índice.
Nas bolsas de valores, é importante a existência de um ou mais
índices de bolsa, através dos quais os investidores podem rever
o comportamento dos mercados bolsistas de forma global ou
de forma segmentada por valores mobiliários, ou ainda, de forma representativa (carteira de títulos por amostra).
Para a BVM, estes índices desempenham um papel importante no universo de investimento global. Estes servem como
referência e, portanto, como indicadores da evolução e desempenho do mercado e do sentimento dos investidores. Os
índices são amplamente usados na análise de decisões de investimento, dada a sua importância nas seguintes vertentes:
a. Classificação: permite diferenciação e escolha, visto
que estes mostram as características chave dos valores
mobiliários, nomeadamente dimensão, sector de actividade, indústria a que pertencem, etc.
b. Representação: os índices representam a actividade do
mercado ou de um segmento do mercado. Estes reflectem o desempenho do mercado.
c. Comparação: serve como referência comparativa com
outras alternativas de investimento. Ademais, também
serve para fazer a comparação com outros índices, facilitando igualmente ao investidor identificar as tendências do mercado.
d. Reflexão: serve como um marco para reflexão e tomada de decisão de investimento por cada segmento de
valor mobiliário bem como por sector de actividade.
12
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I.2.

Abordagem metodológica

O Índice (IBVM) é um instrumento de avaliação do desempenho do mercado bolsista, tomando em conta os títulos cotados
na BVM. Refira-se que este indicador não tem por objectivo
medir o nível de preços ou quantidades de títulos em determinado período, mas sim a variação desse nível entre dois períodos. A variação do índice espelha a tendência da bolsa - de
alta ou de baixa - em um determinado momento. Os índices
específicos reflectem as mudanças que ocorrem no segmento
de mercado (acções1 e obrigações).
Na BVM existe uma diversidade de títulos, de forma que a
metodologia aqui apresentada reflecte a existência de um
IBVM global, para medir o desempenho do mercado como
um todo (IBVMGlobal), e outros IBVM agrupados de acordo com
as características dos valores mobiliários (acções – IBVMAcções
e títulos de dívida - IBVMObrigações). Cada índice tem um critério
de formação diferente, tomando em conta a designação, a
fórmula e a composição da carteira de títulos.
O objectivo do IBVM, no entanto, é encontrar os títulos mais
representativos da bolsa ou de um sector económico da bolsa
que atendam as características universais dos títulos cotados.
Este princípio de carteiras de títulos representativos (IBVM por
amostra ou IBVM representativo), comporta valores mobiliários
representativos do segmento acção.
O número de títulos da carteira do IBVM é variável, sendo revisto ordinariamente com a admissão à cotação de novos títulos,
e/ou a saída por maturação de títulos integrantes da carteira
do IBVM.

1

Este segmento de valor mobiliário, pode ainda ser seccionado sectorialmente e
por amostra, obedecendo o critério de representatividade ou de desempenho de
mercado, consoante o crescimento do mercado bolsista.

13
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Existem vários métodos para calcular os índices, destacando-se:
1. Métodos de ponderação de preços (índice com base
no preço)
a. Calculado com base no preço dos valores mobiliários admitidos a cotação na bolsa de valores. Importa destacar que os valores mobiliários com preços
mais altos, terão um maior peso junto do índice em
comparação com os valores mobiliários com preços
inferiores; e
b. Ao longo do tempo, o índice com base no preço é
ajustado de acordo com as mudanças dos preços
dos valores mobiliários que pertencem ao índice.
2. Métodos de ponderação em termos de capitalização
de mercado (índice com base na capitalização bolsista)
a. Neste tipo de índices, o peso dos valores mobiliários
que compõe a carteira do índice, é medido com
base na sua capitalização bolsista em relação ao
valor global da capitalização bolsista do índice;
b. Capitalização da empresa é o valor total dos valores mobiliários de emissão da empresa, calculado ao
preço de mercado;
c. A capitalização bolsista muda de acordo com as flutuações dos preços e, desta forma, pode variar todos
os dias e tem a tendência de destacar as empresas
com maior valor de capitalização bolsista; e
d. Ao longo do tempo, o índice com base na capitalização bolsista é ajustado de acordo com as mudanças das características dos valores mobiliários que
compõem a carteira do índice.
14
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A BVM usa para a cálculo do IBVM de mercado e de cada
segmento o princípio de ponderação da capitalização Bolsista. A vantagem de um índice de base “Capitalização Bolsista” é que permite incorporar um vasto número de variáveis
com influência significativa no comportamento do índice (a
entrada de novos títulos, a exclusão de títulos, as amortizações
parciais ou totais dos títulos de dívida, a variação nos preços
da negociação, os aumentos ou as reduções de capital social das empresas de títulos cotados, a percentagem (%) das
acções da empresa cotada na bolsa de valores, entre outros
factores)

15
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II

APRESENTAÇÃO E
INFORMAÇÃO GERAL
Os índices calculados pela Bolsa de Valores de Moçambique
adoptam a designação inicial IBVM (acrónimo de Índice de
Bolsa de Valores de Moçambique), formando, no seu conjunto, a família de índices IBVM.

II.1. Índice Global de BVM - IBVM Global
O IBVM Global é o índice geral do mercado bolsista moçambicano, que inclui todos os valores mobiliários admitidos à negociação nos mercados oficiais da BVM (Mercado de Cotações
Oficiais, no Segundo Mercado e outros que venham a ser criados pela BVM).
O IBVMGlobal analisa a BVM como um todo, reflecte todas as
variações que ocorrerem em todos os valores mobiliários (acções, obrigações, papel comercial e outros títulos) cotados nos
mercados oficiais da BVM.
Pelo facto de reproduzir a rentabilidade da globalidade dos
valores mobiliários cotados na BVM, o IBVMGlobal é especialmente vocacionado para fins informativos e analíticos.
16
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II.2. Índice de Acções da BVM - IBVM Acções
Este índice analisa o mercado accionista da BVM, reflecte todas as variações que ocorrerem em todos os valores mobiliários do segmento de acções cotadas na BVM e que estejam
inclusas no IBVMGlobal.
O IBVMAcções é seccionado em segmentos sectoriais (índice de
bolsa sectorial), considerando a carteira de títulos que representam um determinado sector de actividade.
Ainda neste segmento de acções, também é produzido a
avaliação de desempenho do mercado por amostra (índice de acção por amostragem), considerando os títulos
representativos em termos de desempenho de mercado2
“liquidez”.

II.2.1. Índice Sectorial da BVM - IBVM Sector
Os IBVM sectoriais são índices de rendimento que resultam do
agrupamento por sector de actividade dos valores mobiliários
incluídos no IBVMGlobal, adoptando-se, para o efeito, a conjugação da metodologia Global Industry Classification Standard
(GICS3) com a Classificação das Actividades Económicas de
Moçambique (CAE-REV.24).

2

Títulos mais transaccionados nos mercados oficiais da BVM.

3

O GICS permite classificar as acções de acordo com a padronização da indústria
no mercado financeiro global. O objectivo da metodologia de GICS é melhorar a
análise e gestão de activos para profissionais do sector financeiro. Esta metodologia
de classificação, facilita igualmente a tomada de decisões de diversificação
da carteira e alocação de activos dentro de um quadro comum. https://www.
spglobal.com/marketintelligence/en/documents/112727-gics-mapbook_2018_v3_
letter_digitalspreads.pdf

4

O CAE-REV.2, classifica e agrupa as unidades estatísticas produtoras de bens e
serviços (com ou sem fins lucrativos), segundo a actividade económica. http://
www.ine.gov.mz/documentos/documentos-metodologicos/classificacao-dasactividades-economicas-de-mocambique-cae-rev-2/view
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Sempre que a estrutura da carteira de acções cotadas permitir o agrupamento de pelo menos 03 (três) emitentes do mesmo segmento sectorial, a BVM produz de forma agrupada os
seguintes IBVM Sectoriais:
IBVMServiço gerais – é um índice de rendimento que resulta
do agrupamento dos sectores de actividade do ramo
de prestação de serviços diversos das emissões incluídas
no IBVMGlobal;
Compõem este índice, os sectores de actividade da
secção G, I, J, L, M, N, O, P, Q, R e S do CAE-REV.2 e
as actividades das subindústrias do sector 25, 30, 35,
45, 50, 55 e 60 do GICS.
IBVMServiço Financeiro – é um índice de rendimento que resulta
do agrupamento dos sectores de actividade do ramo
financeiro e de seguros das emissões incluídas no IBVM;e
Global
Compõem este índice, os sectores de actividade da
secção K do CAE-REV.2 e as actividades das subindústrias do sector 40 do GICS.
IBVMIndústria – é um índice de rendimento que resulta do
agrupamento dos sectores de actividade do ramo da
industria extractiva e transformadora das emissões incluídas no IBVMGlobal;
Compõem este índice, os sectores de actividade da
secção B, C, D, E e F do CAE-REV.2 e as actividades
das subindústrias do sector 10, 15 e 20 do GICS.

II.2.2. Índice representativo da BVM - IBVM3
Uma vez que o IBVM sectorial comporta uma infinidade de
sectores e respectivos subsectores de actividade, conforme a
18

Índice da Bolsa de Valores de Moçambique - Nota Metodológica
BOLSA DE VALORES DE MOÇAMBIQUE

classificação CAE-REV.2 e GICS, a BVM disponibiliza ao mercado o Índice de acções por amostra, que consiste em constituir
uma carteira de acções representativa do IBVMAcção. Este índice reflecte as variações no segmento acção, dos 03 (três)
títulos mais representativos em termos de desempenho no IBVMAcção.

II.3. Índice de Obrigações da BVM
- IBVM Obrigações
Este índice analisa o mercado obrigacionista da BVM, reflecte
todas as variações que ocorrerem em todos os valores mobiliários representativos de divida (pública e corporativa) cotadas
na BVM e, que estejam inclusas no IBVMGlobal.

BOLSA DE VALORES DE MOÇAMBIQUE

III

GESTÃO DOS ÍNDICES
A entidade responsável pelo cálculo dos IBVM é a BVM, que
tem a responsabilidade de: (i) zelar pelo cumprimento das regras de cálculo dos IBVM; (ii) actuar como órgão consultivo na
interpretação e alteração da metodologia de cálculo e (iii)
gerir diariamente o IBVM.
No caso de se verificarem situações não previstas nas presentes regras de cálculo dos IBVM, mas que requeiram uma acção imediata, cabe à BVM tomar a decisão de acordo com o
espírito e os objectivos expressos nestas regras.
As regras constantes desta nota metodológica poderão ser
complementadas, corrigidas na sua totalidade ou em parte,
revistas ou substituídas. Qualquer uma destas situações pode
implicar alterações na forma como o índice é calculado ou
afectar por qualquer outra forma os IBVM.
Qualquer alteração resultante das situações acima descritas é
objecto de divulgação imediata. Não é aceite qualquer responsabilidade por perdas sofridas resultantes de suplementos,
correcções, revisões ou substituições às regras dos IBVM.
A BVM desenvolve todos os esforços, tendo em conta os poderes que lhe estão atribuídos, para assegurar a exactidão da
composição, cálculo, publicação e ajustamentos aos IBVM,
de acordo com as regras agora publicadas.
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IV

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA
DOS ÍNDICES
IV.1. Índice Global de BVM - IBVM Global
A carteira do IBVMGlobal é composta por todos os valores mobiliários de emissões admitidas à negociação nos mercados
oficiais da BVM, e que estejam em negociação a mais de uma
sessão de bolsa.

IV.2. Índice de Acções da BVM - IBVM Acções
A carteira do IBVMAcções é composta por todas as emissões de
acções que se encontrem admitidas à negociação nos mercados oficiais da BVM, e que estejam em negociação a mais
de uma sessão de bolsa, e inclusas na carteira de títulos do
IBVMGlobal.

IV.2.1. Índice Sectorial da BVM - IBVM Sector
A carteira do IBVMsectorial (IBVMServiços Gerais, IBVMServiços Financeiro e
IBVMIndústria) é composta pelos valores mobiliários das emissões
incluídas no IBVMGlobal, e que se encontrem classificadas no
mesmo grupo sectorial de acordo com a classificação sectorial do CAE-REV.2, coadjuvado com a metodologia de classificação o GICS.
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IV.2.2. Índice Representativo da BVM - IBVM3
O BVM3 é o índice de referência do mercado de bolsa nacional no segmento acções, reflectindo a evolução dos preços
das 03 (três) emissões de acções de maior dimensão e liquidez,
seleccionadas do universo das empresas admitidas à negociação nos mercados oficiais de bolsa da BVM e inclusas no
IBVMAcção.

IV.3. Índice de Obrigações da BVM
- IBVM Obrigações
A carteira do IBVM Obrigações é composta por todas as emissões de obrigações corporativas, obrigações do tesouro nacional, papel comercial, e outros títulos representativos de dívida, que se encontrem admitidas à negociação nos mercados
oficiais da BVM.
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V

TÍTULOS ELEGÍVEIS PARA AS
CARTEIRAS
Para a definição da composição da carteira dos IBVM recorre-se a um processo de selecção que passa pela consideração
de requisitos de elegibilidade e pela subsequente segmentação dos títulos de acordo com um critério de selecção.

V.1.

Emissões Elegíveis

Apenas poderão ser seleccionadas para integrarem a carteira
do IBVM os valores mobiliários que cumpram, cumulativamente, os seguintes requisitos:
a. Estejam admitidas à negociação nos mercados oficiais
da BVM (Mercado de Cotações Oficiais, Segundo Mercado da BVM e outros que venham a ser criados);
b. Sejam negociadas no sistema de negociação da BVM
em situação regular; e
c. Para o caso do IBVM por amostra, serão elegíveis os valores mobiliários representativos dos títulos integrantes do
IBVMGlobal.
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V.2.

Situação de Exclusão

a. No caso de suspensão de negociação de um valor mobiliário que compõe a carteira do IBVM, este título permanece registrado no índice sempre pelo último preço
disponível no ambiente em que esteja sendo negociado;
b. O valor mobiliário é excluído da carteira do IBVM caso
não seja levantada a suspensão de negociação na
BVM em 30 dias, contados da data de suspensão, ou a
qualquer outro critério da BVM visando garantir a integridade do índice;
c. Se um valor mobiliário pertencente ao IBVM passar a ser
negociado em situação especial (recuperação judicial
ou extrajudicial, regime especial de administração temporária, intervenção ou qualquer outra hipótese definida pelo Código de Mercado de Valores Mobiliários), ele
é retirado do índice ao final do primeiro dia de negociação nesta condição;
d. Emitentes que estiverem em situação especial ou que
estiverem sujeitas a prolongado período de suspensão
de negociação não serão elegíveis para os índices; e
e. Sempre que um valor mobiliários integrante IBVM por
amostra, deixar de ser representativo dos títulos integrantes do IBVMGlobal, é excluído da amostragem, contudo
permanece no IBVMGlobal.
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VI

REVISÃO DA CARTEIRA DE
TÍTULOS
VI.1. Revisões Ordinárias
1. O IBVM está sujeito a uma actualização diária de acordo com os seguintes eventos:
a. Variação dos preços de cotação dos títulos integrantes na carteira corrente do IBVM;
b. Variação das quantidades dos títulos já integrantes
na carteira corrente do IBVM;
c. Entrada de novos títulos no IBVM; e
d. Amortização total ou parcial de títulos até então integrantes no IBVM.
2. A base de referência (capitalização bolsista do ano
base), não esta sujeita a revisões ordinárias.
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VI.2. Revisões Extraordinárias
1. A BVM determina a revisão do IBVM, quando se verifique
alguma das seguintes situações que obrigam a uma exclusão extraordinária:
a. Exclusão ou suspensão por um período de tempo
considerado excessivo de negociação de valores
mobiliários integrantes da carteira de títulos do IBVM;
b. Ocorrência de circunstâncias que provoquem, tenha provocado, ou previsivelmente venham a provocar, uma grave diminuição da liquidez, dispersão
ou capitalização bolsista das emissões integrantes do
IBVM;
c. A revisão do IBVM por amostra, é também revisto
em caso de exclusão de um valor mobiliários por
deixar de ser representativo da carteira de títulos do
IBVMGlobal; e
d. Qualquer outra circunstância que, altera a composição da carteira de títulos do IBVM.
2. Em caso de perda de preço de cotações de um título
integrante da carteira do IBVM, usa-se para o efeito de
cálculo dos índices, o último preço de cotação do título
na BVM.
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VII

FORMULAÇÃO DO CÁLCULO
DO ÍNDICE
VII.1. Abordagem Geral
O IBVM define-se como um índice do tipo Laspeyres5 que tem
como objectivo medir diariamente a evolução, no tempo, dos
preços de um conjunto de valores mobiliários cotados na BVM.
pit - preço do i-ésimo item no período t
pi0 - preço do i-ésimo item no período de referencia (base)
qi0 - quantidade do i-ésimo item no período de referencia
(base)

5

O índice de Laspeyres trata-se de uma média ponderada de relativos, tendo
os factores de ponderação calculados a partir de preços e de quantidades da
época básica.
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VII.2. Fórmula do IBVM
VII.2.1. IBVMGlobal
A fórmula matemática de cálculo do IBVMGlobal é a seguinte:

Onde:
m nº total de mercados bolsistas;
j

mercado bolsista objecto de cálculo do índice;

n nº total de títulos de um mercado bolsista;
i

título objecto de cálculo do índice;

qij quantidade cotada do título i no mercado j;
pij preço do título i no mercado j; e
CapGlobal 0 capitalização Bolsista do Mercado no momento
base
A vantagem de um índice de base “Capitalização Bolsista” é
que permite incorporar um vasto número de variáveis com influência significativa no comportamento do índice (a entrada
de novos títulos, a exclusão de títulos, as amortizações parciais
ou totais dos títulos de dívida, a variação nos preços da negociação, os aumentos ou as reduções de capital social das empresas de títulos cotados, a % das acções da empresa cotada
na bolsa, entre outros factores).

VII.2.2. IBVMAcções
A fórmula matemática de cálculo do IBVMAcção é a seguinte:
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Onde:
j

segmento de mercado bolsista objecto de cálculo do índice (acção);

n nº total de emissões de acções no mercado bolsista j;
i

acção objecto de cálculo do índice (acções da empresa i);

qij quantidade cotada da acção da empresa i no mercado
j;
pij preço das acções i no mercado j; e
CapAcções 0 capitalização bolsista do mercado de acções no
momento base.
VII.2.2.1. IBVMSectorial

A fórmula matemática de cálculo do IBVMSectorial é a seguinte:

Onde:
j

segmento do mercado bolsista objecto de cálculo do índice (acção);

k segmento sectorial de mercado bolsista objecto de cálculo;
n nº total de emissões no segmento sectorial k;
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i

acção objecto de cálculo do índice (acções da empresa i);

qij quantidades cotadas de acções da empresa i no segmento de mercado k;
pij preço das acções i no segmento de mercado k; e
CapAcções0 capitalização Bolsista do mercado de acções no
momento base
VII.2.2.2. IBVM3

A fórmula matemática de cálculo do IBVM3, índice representativo do segmento acções, é a seguinte:

Onde:
j

segmento do mercado bolsista objecto de cálculo do índice (acções);

i

acção objecto de cálculo do índice (acções da empresa i);

n nº total de emissões representativas do segmento acção;
qij quantidades cotadas de acções da empresa i;
pij preço das acções i; e
CapAcções0 capitalização Bolsista do mercado de acções no
momento base

VII.2.3. IBVMObrigações
A fórmula matemática de cálculo dos IBVMObrigações é a seguinte:
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Onde:
j

segmento do mercado bolsista objecto de cálculo do índice (Obrigações);

n nº total de emissões de obrigações no mercado bolsista j;
i

obrigações objecto de cálculo do índice;

qij quantidade cotada das obrigações i no mercado j;
pij preço das obrigações i no mercado j; e
CapObrigações0 capitalização bolsista do mercado de

		

obrigações no momento base.
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Informações Úteis
Bolsa de Valores de Moçambique
Avenida 25 de Setembro, Nº 1230, 5º andar - Bloco 5,
do Prédio 33 Andares
Maputo - Moçambique
Contactos
Fixo:
(+258) 21-308826/7/8
Fax:
(+258) 21-310559
Mail:
bvm@bvm.co.mz
Website: www.bvm.co.mz
Linha Verde BVM: 800 44 55
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MISSÃO
Organizar, gerir e manter
o mercado secundário
centralizado de valores
mobiliários

VISÃO
Ser uma praça financeira
de referência na oferta
de produtos e serviços
no mercado de capitais

VALORES
Inclusão, Transparência,
Integridade, Equidade,
Inovação, Competência

Av. 25 de Setembro. nº 1230

Tel.: +258 21 3088 26/7/8

info@bvm.co.mz

5º andar (Prédio 33 Andares)

Fax: +258 21 3105 59

www.bvm.co.mz

Bloco 5, Caixa Postal: 4773

80 04 455

Maputo - Moçambique

