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BVM PROMOVE ESTUDO PARA SEU REPOSICIONAMENTO
ESTRATÉGICO NO SISTEMA FINANCEIRO MOÇAMBICANO
reposicionar e incrementar a sua
expressão,
utilidade
prática
e
visibilidade no sistema financeiro,
por isso lançou-se na empreitada,
com o suporte do projecto de Apoio
a Reformas de Políticas Económicas,
para a realização do estudo que tem
em vista identificar as acções
estratégicas que permitam alargar o
papel da BVM no sistema financeiro e
na economia do País.

C

om o apoio do Programa de
Desenvolvimento Económico e
Empresarial (USAID/SPEED+), a Bolsa
de Valores de Moçambique (BVM) está
a desenvolver um estudo para o seu
reposicionamento
estratégico
no
Mercado Moçambicano, por forma a
atrair mais empresas a cotarem-se em
Bolsa e tornar-se num instrumento
mais relevante de financiamento às
Empresas, incluindo as Pequenas e
Médias Empresas (PMEs).
Por forma a colher sensibilidades dos
intervenientes do Mercado, a USAID,
em
parceria
com
a
BVM,
a
Confederação
das
Associações
Económicas de Moçambique (CTA) e a
Associação das Pequenas e Médias
Empresas (APME), realizou no dia 5

de Julho corrente uma mesa redonda
que contou com a presença das
Instituições Financeiras, Associações
Económicas, Parceiros Estratégicos da
BVM, Empresários, entre outros.
Durante a cerimónia de abertura do
evento, o PCA da BVM, Salim Valá,
disse que o estudo solicitado à USAID,
vai permitir que a Bolsa seja um
instrumento de referência, e que
contribua para melhorar os indicadores
específicos do Mercado Bolsista e os
globais de estabilidade económica de
Moçambique,
com
foco
no
alargamento dos instrumentos para
financiar a actividade produtiva das
empresas.
Valá referiu ainda que a Bolsa quer se

Por seu turno, o Presidente da
Confederação
das
Associações
Económicas de Moçambique (CTA),
Agostinho Vuma, saudou a iniciativa
da BVM, considerando
que
o
reposicionamento
estratégico
da
Bolsa no mercado moçambicano é
mais
do
que
necessário,
é
obrigatório para que se possa
construir uma alternativa efectiva de
financiamento às PME’s. Na sua
alocação referiu que os únicos
corretores ou actores na intermediação
em Bolsa são os Bancos Comerciais.
“Estes bancos desenvolvem as suas
actividades visando o seu Core
Business, com destaque para a
mobilização de depósitos a crédito”.
O estudo tem como consultores, o
especialista
norte
americano
em
mercados de capitais, John Thompson,
e o economista moçambicano, Hipólito
Hamela. Os resultados do estudo
serão
apresentados e divulgados
oportunamente.

Bolsa de Valores de Moçambique | 2017 | 8ª Edição

BVM CAPACITA JORNALISTAS SOBRE MERCADO
DE CAPITAIS E BOLSA DE VALORES
a implementação dos objectivos de
inclusão financeira no País.

A

Bolsa de Valores de Moçambique
(BVM) em parceria com a FSDMoç
e o Sindicato Nacional de Jornalistas,
promoveu de 30 a 31 de Maio corrente,
em Maputo, uma formação sobre o
“Mercado de Capitais e Bolsa de
Valores”, direccionada a jornalistas.
A capacitação enquadrou-se no âmbito
do Programa de Educação Financeira
da BVM, instrumento de operacionalização
da Estratégia Nacional de Inclusão
Financeira 2016-2022, onde a promoção
da
li t e ra c i a
financeira é uma
componente determinante para assegurar

Na abertura do evento, o PCA da BVM,
Salim Valá, reiterou o papel dos
jornalistas na disseminação de informação
sobre o mercado de capitais, e apontou
que encara a formação da classe dos
profissionais de comunicação social
como uma acção com efeito multiplicador,
uma vez que os jornalistas vão adquirir
ferramentas para sistematizar, descrever,
analisar e interpretar o funcionamento
do mercado de capitais e da BVM,
possibilitando o alcance de um
grupo-alvo mais amplo que inclui, para
além dos jornalistas, empresários,
contabilistas e auditores, potenciais
investidores, estudantes, médicos, advogados,
engenheiros, e o público em geral.
Salim Valá aproveitou a ocasião para
instar todos os moçambicanos a usarem
os serviços e produtos que o Mercado de
Capitais dispõe, e enfatizou que todos os
moçambicanos que fazem poupanças

podem usar a BVM como mecanismo de
investimento e capitalização.
Por seu turno, a Conselheira de Políticas
da FSDMoç, Esselina Macome, falou da
importância
de
uma
sociedade
financeiramente inclusiva e com acesso
aos serviços financeiros, tendo ilustrado
a situação actual da inclusão financeira
no País, os principais desafios, e explicou
como o uso das tecnologias de informação
e comunicação podem ampliar o
impacto no País.
Na formação, os jornalistas foram dotados
de conhecimentos sobre o Mercado de
Capitais e alternativas de financiamento
e investimento, os requisitos de admissão
a cotação, bem como o funcionamento
da Central de Valores Mobiliários.
Participaram no evento mais de 30
jornalistas dos órgãos de comunicação
social sediados em Maputo e, no final
da
capacitação,
mostraram-se
disponíveis em apoiar a BVM na
disseminação
de
informação
do
mercado bolsista por forma a concorrer
para a massificação e popularização do
Mercado de Capitais e da BVM.

BVM PROMOVE MERCADO DE CAPITAIS
NA PROVÍNCIA DE TETE

D

e 21 a 26 de Maio de 2017, uma
equipe liderada pelo Presidente do
Conselho de Administração da BVM,
Salim Valá, visitou a Província de
Tete, numa missão organizada pela
Direcção Provincial de Economia e
Finanças de Tete. A deslocação
enquadrou-se na operacionalização da
estratégia
de
proximidade
aos
empresários da Província e promoção
do Programa de Educação Financeira
da BVM.
A visita consistiu em encontros com os
empresários e potenciais investidores,
realização de uma palestra na
Universidade Católica de Moçambique
e aberta também à Universidade
Pedagógica
e
Instituto
Superior
Politécnico de Tete, palestra na Escola
Pré-Universitária de

Tete em que tomaram parte estudantes
do Instituto Comercial Mártires de
Wiriamo, visitas às empresas da
Cidade de Tete e dos Distritos de Tete,
Chiúta e Angónia, e encontros de
trabalho com dirigentes e quadros do
Estado, além de um encontro com os
membros do Conselho Provincial da
Juventude

conversão em investimento produtivo,
entre outros aspectos.

Na interacção com os intervenientes
provinciais (empresários, quadros do
Estado e a comunidade académica) foi
divulgada a natureza e essência do
mercado de capitais e o papel da BVM,
em particular os procedimentos de
admissão à cotação, as vantagens de
investir no mercado bolsista, as
alternativas de financiamento via
Bolsa, a necessidade de promoção de
poupanças e a sua

Durante os encontros mantidos, o
Presidente da Bolsa de Valores de
Moçambique, instou os presentes a
disseminar
informações
sobre
a
relevância do mercado de capitais e
como aceder aos seus produtos, bem
como consciencializar os agentes
económicos locais a usar a BVM como
instrumento financeiro para promover
o desenvolvimento económico da
Província de Tete.
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BOLSA DE VALORES DE MOÇAMBIQUE PARTICIPA
NA 1ª CONFERÊNCIA ECONÓMICA DE VANDUZI

A

Bolsa de Valores de Moçambique
participou no dia 23 de Junho de 2017,
na primeira conferência económica do
Distrito de Vanduzi, na Província de
Manica, com o lema “Confiança,
Parcerias e Desenvolvimento”. A Bolsa
fez se representar pelo Administrador
do Pelouro de Administração e
Finanças, Ilídio Guibalo e pelo jurista
afecto
à
Central
de
Valores
Mobiliários, Egas Chipole.
O
evento
foi
presidido
pelo
Governador da Província de Manica, e
contou com a presença de convidados
internacionais,
representantes
de
Instituições Públicas, nomeadamente:

FNDS, IPEME, BNI, ICM, BVM, BMM,
Agência de Desenvolvimento do Vale
de Zambeze, e ainda entidades
privadas como a CTA-Confederação
das Associações Económicas, CCM-Câmara
de Comércio de Moçambique, entre
outros.
A conferência teve como objectivo
principal, a promoção das potencialidades
económicas do Distrito nas mais
diversas áreas, com maior destaque
para a agricultura, onde o milho é a
cultura de bandeira de Vanduzi.

oferece ao mercado e as alternativas
de financiamento e investimento via
Mercado de Capitais.
Paralelamente, a conferência contou
com
a
realização
de
outras
actividades tais como: feiras e
exposição de produtos, serviços e
marcas, encontros bilaterais, visitas
a empreendimentos económicos do
Distrito, que tem a possibilidade de
gerar oportunidades de parcerias
estratégicas e que beneficiem os
intervenientes do processo.

Na sua intervenção, a Bolsa de Valores
divulgou os produtos e serviços que

COMPORTAMENTO DO MERCADO BOLSISTA

2017

VALORES MOBILIÁRIOS

CAPITALIZAÇÂO
BOLSISTA
(Milhões MT)

TÍTULOS COTADOS

NEGÓCIOS NA BOLSA
Quantidade
Valor negociado
negociada
(Milhões MT)

OBRIGAÇÕES DO TESOURO

26,579.57

19

21,314

1,978

OBRIGAÇÕES CORPORATIVAS

3,781.65

14

2,920

289

FUNDOS PÚBLICOS

5,474.40

1

11,076

767

ACÇÕES

27,354.98

5

484

97

TOTAL

63,190.6

39

35,794

3,130

OPERAÇÕES DE BOLSA

Foram amortizados dois Títulos no Mês de Julho

Obrigações do Tesouro 2014 - 3ª Série com as seguintes
características
Quantidade Emitida = 3.120.000
Montante Emitido = 312 Milhões de MT
Taxa de Juro = 9.875%
Período de Maturidade = 3 anos

Obrigações Corporativas Standard Bank 2007 - Subordinadas
Quantidade Emitida = 2.600.000
Montante Emitido = 260 Milhões de MT
Taxa de Juro = 29%
Período de Maturidade = 10 anos

OPERAÇÕES OCORRIDAS NA CENTRAL DE VALORES MOBILIÁRIOS (PRIMEIRO SEMESTRE 2017)
• Eventos Corporativos Processados - 44
• Compensação e liquidação de negócios de títulos cotados - 270
• Compensação e liquidação de negócios de títulos não cotados - 14

CONHEÇA A ÁREA DE OPERAÇÕES DA BOLSA
Hatija Khan
Chefe do Departamento de Operações
e Sessões Especiais da BVM

1.Há quanto anos está na Bolsa de
Valores e qual é a sua área de Formação?
Estou na Bolsa de Valores há
sensivelmente 6 anos. Sou licenciada
em Economia e mestre em Gestão
Empresarial.
2.Quais são as responsabilidades
da Direcção de Operações?
Em primeiro lugar gostava de
referenciar que a Bolsa de Valores
é o local onde as pessoas singulares
e colectivas podem comprar e vender
títulos de empresas e de outras
entidades que se encontram cotados
nela. Quando uma pessoa compra
títulos das referidas entidades, espera
ter um ganho, que pode ser em forma
de dividendos no caso das acções
e em forma de juros, no caso dos
títulos de divida como as obrigações
e o papel comercial.
O s t í t u l o s c o t a d o s n a BV M s ã o
negociados por via de uma plataforma
electrónica, que permite maior
eficiência e segurança das transacções.
É neste contexto que se enquadra
a maior responsabilidade da Direcção
de Operações, que é de gerir e
supervisionar todas as operações de
compra e venda dos títulos cotados.
Para além dessa tarefa, a Direcção
possui as seguintes responsabilidades:
• Coordenar o processo de captação de
empresas para o mercado bolsista;
• Avaliar processos de admissão à
cotação de valores mobiliários;
• Elaborar
documentos
sobre
o
desempenho do mercado, como é o caso

do Boletim de cotações, que constitui a
publicação oficial da Bolsa, onde é
apresentada a relação de títulos cotados
e as respectivas características, o valor
das transacções diárias, mensais e anuais
e informações sobre eventos corporativos,
como pagamento de juros e dividendos
dos títulos cotados e demais informações
relevantes;
• Prestar assistência às empresas e aos
operadores de bolsa durante o processo
de organização de Ofertas Públicas de
Valores Mobiliários;
• Prestar apoio aos investidores em
matérias relacionadas com o mercado
de capitais e da bolsa, bem como apoio
as emitentes;
• Promover formações destinadas aos
intervenientes do mercado.
3. Como é para a Hatija Khan a
responsabilidade de estar em frente
da negociação da Bolsa de Valores
de Moçambique?
O peso de qualquer responsabilidade é
minorado quando podemos contar com
uma
equipa
comprometida
com
trabalho. Esse é sem dúvida o nosso
caso, portanto, a responsabilidade acaba
sendo repartida por todos os membros
da equipa e pelos profissionais das
outras áreas, que conjuntamente fazem
o dia-a-dia da bolsa.
4.Quais são os desafios e perspectivas
da área que coordena? Que tem sido
feito para captar mais empresas para
Bolsa de Valores?
O maior desafio da área, que consiste
no maior desafio da instituição, diz
respeito ao aumento do número de
empresas cotadas, tanto no Mercado de
Cotações Oficias destinado para as
grandes empresas, assim como para o
Segundo Mercado, destinado para as
pequenas e médias empresas.

A equipa da Direcção de Operações da Bolsa de Valores:
Dra. Sheila Nhampossa, Dra. Hatija Khan, Dra. Neusa Carine

Ao aumentar o número de empresas,
maior será o leque de produtos financeiros
disponíveis no mercado, o que
permitirá aumentar a participação dos
investidores na bolsa, e consequentemente
elevará o volume de negociação das
acções
das
empresas
cotadas,
aumentando a liquidez do mercado.
Quanto à captação de mais empresas
para a bolsa, esta constitui a meta
primordial da instituição e estamos
todos a trabalhar para alcance do
referido desiderato. O processo está a
ser desafiador, e para o efeito, criou-se
um grupo de gestores de empresas,
segmentados em dois grandes grupos,
um destinado para identificação e
acompanhamento
das
grandes
empresas, e o outro para as pequenas e
médias empresas.
Já foram identificadas mais de 100
empresas e realizados acima de 70
encontros, com vista a apresentar as
formas de financiamento por via do
mercado de capitais, e os procedimentos
para admissão à cotação na BVM.
5. Um apelo aos investidores?
A nossa Bolsa é para todos, Crianças,
Jovens, Adultos, assim como, para
Investidores Institucionais.
Venham conhecer a Bolsa de Valores de
Moçambique.

MISSÃO
Promover a captação, mobilização e alocação dos recursos financeiros, de forma
eficiente, eficaz e transparente, para satisfazer as necessidades de financiamento
dos agentes económicos, promovendo o desenvolvimento sustentável da economia.
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Ser referência na oferta de oportunidades de conversão da poupança em
investimento produtivo, contribuindo para o crescimento da economia e para a
inclusão social e financeira.

VALORES
-

Transparência, Credibilidade e Equidade
Conhecimento, Competência e Ética Profissional
Iniciativa, Inovação e Modernização
Parceria e Colaboração Institucional
Liderança e Valorização Pessoal
Patriotismo e Responsabilidade Social

