Publicações BVM

Gabinete de Comunicação
e Imagem BVM

Bolsa de Valores de Moçambique
2019 | 1ª Edição

Editorial 2019
MT no final de 2018, ou seja, um crescimento de
17%, para o qual concorreram a admissão de novos
títulos na Bolsa de Valores – Obrigações do Tesouro,
Obrigações Corporativas, Títulos de Fornecedores,
Papel Comercial, Acções – e a evolução positiva do
preço dos títulos cotados na Bolsa.
A meta anual de 8,4% da capitalização bolsista
em % do PIB foi ultrapassada, tendo alcançado o
valor de 8,6% do PIB, com o índice de liquidez de
mercado a apresentar o valor de 3,88%.
O volume de negócios teve uma redução de 41%
ao ficar-se pelos 3.309 milhões MT em 2018,
motivado por um menor nível de negociação do
mercado accionista mas, em contrapartida, o
número de transacções aumentou 15%, ao evoluir
de 616 transacções para as 706 transacções em
2018, expressando um aumento da frequência da
negociação de títulos cotados.

Salim Cripton Valá - PCA da BVM

Venda de Acções da HCB vai contribuir para potenciar a Cultura Bolsista em Moçambique
Ao longo das últimas décadas, o mercado de capitais
foi atravessado por forças avassaladoras que tiveram
um impacto marcante na globalidade dos mercados
financeiros, exigindo que ele fosse mais competitivo,
eficiente, inovador e mais escrutinado pelo público.
Foram encetadas mudanças de vulto para “manter o
mercado no trilho adequado”, através de três vectores
inter-relacionados, a saber: (i) institucionalização do
mercado através de Fundos de Pensões, Fundos Consignados, Companhias de Seguros, e outras instituições
que têm vindo a tomar o lugar do investidor individual
como força motriz do mercado; (ii) custos de informação
significativamente reduzidos, fundamentalmente em
decorrência da revolução tecnológica, e; (iii) reforço
da capacidade de avaliar riscos, que podem estar
associados a inflação, flutuação da taxa de câmbio,
mudanças no preço das mercadorias, maior probabilidade de falência em vários sectores da economia e
importantes mudanças nas leis fiscais.
Esses aspectos foram relevantes para “Wall Street”
(Bolsa de Valores de Nova York), mas também
para a de Londres, Hong Kong, Tóquio, Mumbai,
Shangai, Johannesburg, Cabo Verde e BVM! Para
incrementar, de forma sustentável, os principais
indicadores bolsistas, aumentar a sua dimensão,
profundidade e liquidez é imperativo ter em conta
os factores elencados.
O ano de 2018 foi marcado por um dinamismo económico moderado, em que o ambiente económico
inspirou ainda cuidados e os agentes económicos
operaram num contexto de restrições e algumas
incertezas, em decorrência de um clima económico

internacional adverso e de tensão entre as duas principais potencias comerciais globais (EUA e China).
Ao nível doméstico, notaram-se tímidos sinais de
retoma económica, consubstanciado nos principais
indicadores macroeconómicos que vieram explicitar
uma tendência ascendente da economia. A taxa de
crescimento económico rondou os 3,3%, a inflação
média abaixo dos 4-5%, o metical mantendo-se
estável, as RIL permitiram suportar cerca de 7 meses
de importações de bens e serviços não factoriais,
excluindo os grandes projectos, e o IDE conheceu
um lento crescimento.
A melhoria do quadro macroeconómico é vital para o
estabelecimento de um ambiente de negócios mais
favorável para os empresários, para a melhoria da
competitividade das empresas e para que o país possa
atrair mais investimento externo, que é determinante
para criar mais empregos, gerar mais renda para as
famílias, alargar a base tributária e contribuir para
reduzir a pobreza e as desigualdades sociais.
Não obstante a conjuntura económica adversa,
os resultados alcançados pela Bolsa de Valores
de Moçambique (BVM) em 2018 foram positivos,
onde os principais indicadores bolsistas estiveram
ao nível do previsto na planificação anual, quer pelo
número de empresas cotadas, capitalização bolsista
absoluta e relativa, volume de negócios, liquidez de
mercado, número de títulos e de titulares registados
na Central de Valores Mobiliários (CVM).
Foi assim que o principal indicador do mercado bolsista – “Capitalização Bolsista”, durante o ano transacto,
evoluiu de 72.916 milhões MT para 85.340 milhões

A Central de Valores Mobiliários, um serviço especializado da Bolsa de Valores, havia planificado
o registo de 15 novos títulos, meta esta que foi
largamente ultrapassada ao terem sido registados
35 novos títulos na CVM, indicador de uma maior
consciência empresarial das respectivas obrigações
perante o mercado de capitais. Para além dos mais
de 135 títulos já registados na CVM desde o seu
arranque em Novembro de 2014, estão registados
um universo de mais de 7.600 investidores em
valores mobiliários.
Em 2018, mais duas novas sociedades solicitaram
a admissão à cotação na Bolsa e, por reunirem os
requisitos de admissão, uma viu a sua pretensão
satisfeita. Uma das empresas, a Touch Publicidade
SA, foi cotada em Dezembro de 2018, e a outra,
a Arco Investimentos SA, foi cotada em Janeiro
de 2019. A BVM tem actualmente 8 empresas
cotadas e, segundo a meta constante no Programa
Quinquenal do Governo (PQG) 2015-2019, deverá
terminar o ano de 2019 com 10 empresas cotadas.
A Educação Financeira sobre Mercado de Capitais e
Bolsa de Valores foi uma área prioritária de intervenção, e há sinais concretos de que os moçambicanos,
os empresários e investidores estão a conhecer
melhor a BVM, o seu papel, vantagens e serviços
que presta, incluindo como aceder à esses serviços.
Através de uma diversidade de mecanismos,
formatos e meios, foram capacitados acima de 16
mil indivíduos, com destaque para empresários e
potenciais investidores, dirigentes e quadros do
Estado, estudantes do nível médio e superior assim
como os seus docentes, bem como representantes
de ordens profissionais, dos órgãos de comunicação
social e da sociedade civil.
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O ano de 2019 e o de 2020 serão determinantes para
a BVM e para o mercado bolsista em Moçambique,
não apenas pela admissão à cotação de 7,5% das
acções da Hidroeléctrica de Cahora Bassa (HCB),
mas igualmente pelo aprofundamento e expansão
da literacia sobre Bolsa de Valores, o dimensionamento tecnológico, o aprimoramento do quadro
regulamentar e o estabelecimento de parcerias com
instituições de promoção económica e financeira e
com outras Bolsas de Valores.
Estão actualmente em curso os trabalhos relativos à
Oferta Pública de Venda (OPV) das acções da HCB,
que irá ocorrer ainda este ano, naquela que será a
maior operação bolsista realizada pela BVM. Uma
atenção especial será dada ao plano de comunicação da operação, para que a sociedade tenha a
informação pertinente sobre a operação, e o grupo-alvo elegível (os cidadãos nacionais, empresas e
instituições moçambicanas) saibam quando se vai
iniciar, os documentos exigidos, as condições para
adquirir as acções, entre outros aspectos.
Essa operação vai ser um marco importante que “vai
sinalizar uma nova era para o mercado de capitais em
Moçambique”. Será um amplo movimento de cidadania económica e financeira e uma iniciativa concreta
de empoderamento económico dos moçambicanos,
numa perspectiva de médio e longo prazo.

Popularizar e democratização o capital em Moçambique vão ser prosseguidos com maior vigor após
esta operação, que terá também uma perspectiva
pedagógica, no sentido de atrair o cidadão a comprar
acções e assim poder-se capitalizar no futuro. A OPV
da HCB será um caso paradigmático de abrangência, inclusão, transparência e credibilidade, valores
basilares de qualquer Bolsas de Valores.
A BVM vai continuar a convidar os empresários e
investidores para usar a plataforma como meio de
poupança, financiamento e investimento. Queremos
atrair para a Bolsa grandes empresas, incluindo
megaprojectos, mas também estão no nosso radar
PME´s bem geridas, lucrativas e com boa governação.
Garantir inclusão financeira é, também, ter uma
Bolsa de valores aberta aos empresários que lideram
empresas de diferentes dimensões, que desenvolvem
actividades em distintas áreas económicas e em
diversos pontos do país. Queremos empresas da
área de agro-negócios e das pescas, mas também
do turismo, do complexo mineral-energético, das
infraestruturas, do comércio e serviços, dos transportes e comunicações, das finanças, das tecnologias
e das indústrias criativas.

assuntos monetários, de finanças e mercados.
Precisamos de perceber melhor a relação entre
risco e rendibilidade, sabendo que é axiomático
que maiores riscos requerem maior rendibilidade.
Uma das primeiras lições de economia é a de que
quase tudo o que decidimos fazer na vida envolve
opções alternativas. Os investidores em bolsa
colocam o foco em duas características-chave: a)
a rendibilidade esperada de um investimento, ou
seja, quanto dinheiro farei eu?, e; b) o grau de risco
do investimento, o que na verdade significa quais
são as probabilidades de vir a perder dinheiro ou
de tirar um rendimento maior do que o esperado?
Temos estado a trabalhar, sem tempo limite, visando a implantação de uma cultura bolsista em
Moçambique. A admissão de 4 novas empresas na
BVM desde Abril de 2017 a esta parte, tem sido um
sinal de que o sector empresarial está entendendo
mais o papel da Bolsa e a usá-la como mecanismo
financeiro. Acredito, contudo, que “a admissão da
HCB vai ser a diferença que vai fazer diferença no
mercado bolsista moçambicano”!
Maputo, 15 de Março de 2019

Os ventos da mudança requerem uma nova atitude, uma nova cultura, uma nova abordagem para

Salim Cripton Valá

TOUCH PUBLICIDADE, SA E ARCO INVESTIMENTOS, SA COTADAS NA BVM

Ben António

Salim Valá

Cardoso Muendane

Moreira Chonguiça

Director Geral da TOUCH
PUBLICIDADE

PCA da BVM

PCA da Arco Investimentos

Músico

N

uma cerimónia solene, no dia 13 de Fevereiro
do ano corrente, a Bolsa de Valores de Moçambique anunciou publicamente a admissão à
cotação da TOUCH PUBLICIDADE, SA, e da ARCO
INVESTIMENTOS, SA. O evento contou com a presença de Operadores de Bolsa, empresas públicas
e participadas, empresas cotadas e em processo
de admissão à cotação, parceiros estratégicos da
BVM, entre outros convidados.
A TOUCH PUBLICIDADE, SA, é uma sociedade
constituída em 2008 com capitais exclusivamente
moçambicanos, sediada em Maputo, cotada pela
totalidade do seu capital social, representado por
142.500 acções ordinárias, nominativas e escriturais, com o valor nominal unitário de 100,00 MT.
É uma agência criativa que oferece ao mercado
serviços integrados de Marketing e Comunicação
que abrangem áreas de análise, monitoria, planeamento, relações públicas, publicidade, branding,
comunicação digital, entre outras.
A ARCO INVESTIMENTOS, SA, é uma sociedade
constituída em 2011, de capitais exclusivamente
moçambicanos, sediada em Maputo, que admitiu
à cotação 240.330 acções ordinárias, nominativas
e escriturais com o valor nominal de 100,00 MT.
Dedica-se ao desenvolvimento de projectos e

Salvador Namburete
PCA do Banco BIC

Gilberto Mendes

PCA da BVM

Actor

empreendimentos na área turística, prospecção
e exploração de recursos naturais e promoção de
investimentos, entre outras actividades.

desenvolvimento do mercado bolsista. “ Eles são a
verdadeira e efectiva “força de vendas” da BVM,
disse Valá.

Durante o cerimónia, Salim Valá, PCA da BVM, fez
saber aos demais presentes que o principal indicador
do mercado bolsista – “Capitalização Bolsista”, passou
de 72.916 milhões de MT em 2017 para 85.340 milhões
de MT em 2018 representando um crescimento de
17%, resultante da admissão de novos títulos na Bolsa
de Valores – Obrigações do Tesouro, Obrigações Corporativas, Títulos de Fornecedores, Papel Comercial, e
Acções – assim como da evolução positiva do preço de
títulos cotados. A capitalização bolsista em % do PIB
foi de 8,6%, ultrapassando a meta anual prevista de
8,4%, e o índice de liquidez de mercado foi de 3,88%.

As duas empresas foram admitidas à cotação no
Mercado de Cotações Oficiais da Bolsa de Valores
de Moçambique, tendo a admissão da TOUCH
PUBLICIDADE SA sido liderada pelo Operador
de Bolsa BNI – Banco Nacional de Investimentos,
enquanto que a admissão à cotação da ARCO INVESTIMENTOS SA foi liderada pelo mais recente
operador de bolsa, o Banco MAIS.

Ainda sobre o desempenho do mercado bolsista,
Valá referiu que o volume de transacções em 2018
situou-se em 3.309 milhões de MT, sofrendo uma
redução de 41% comparativamente a 2017, motivado por um menor nível de negociação do mercado
accionista mas, em contrapartida, o número de
transacções aumentou 15%, ao passar de 616
transacções em 2017 para as 706 transacções em
2018, expressando um aumento da frequência da
negociação de títulos cotados.
Enfatizou e agradeceu aos correctores de Bolsa, pelo
papel relevante que tem estado a desempenhar no
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Salim Valá

Com a admissão destas duas empresas eleva para
8 o número de empresas cotadas na BVM. Estas
duas empresas passarão a ter uma maior visibilidade
pública, maior apetência de investidores nacionais e
estrangeiros, maior potencial de valorização das suas
acções, ao mesmo tempo que os cidadãos passam a
ter mais opções onde aplicar as suas poupanças, e as
empresas o acesso a novas janelas de financiamento.
Importa referir que, no âmbito do Programa de
Educação Financeira a BVM irá contar com a prestigiante colaboração dos conceituados fazedores
da cultura moçambicana, o músico saxofonista e
etnomusicólogo, Moreira Chonguiça e o actor de
teatro e apresentador do programa Conexoes do
Gyl da STV, Gilberto Mendes.

BVM CONDECORADA A MELHOR INSTITUIÇÃO
EM INOVAÇÃO DA EDUCAÇÃO FINANCEIRA

A

que desenvolvem acções em prol da Educação
Financeira no País.

O diploma de mérito teve como base uma pesquisa de opinião pública baseada em inquéritos,
onde foi analisada a performance das instituições

Refira-se que a BVM conta com um programa de
educação financeira desde 2013, e o mesmo visa
essencialmente promover acções de formação e
capacitação dos mais diversos públicos - alvo e, de
igual modo, divulgar informação sobre o Mercado
de Capitais e a Bolsa de Valores.

Bolsa de Valores de Moçambique recebeu
um diploma de honra por ter se destacado na
inovação da inclusão financeira no País. A distinção
foi feita durante o programa Conexões do Gyl da
STV, do actor de teatro Gilberto Mendes.

Gilberto Mendes
Actor

Salim Valá

PCA da BVM

DIRECTOR DA ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS DA BVM, ALCINO MICHAQUE,
LICENCIADO EM GESTÃO DE EMPRESAS, FALA DOS DESAFIOS DA ÁREA QUE DIRIGE.
tem a gestão de fundos de forma eficiente e eficaz,
alocando os recursos nas áreas prioritárias para
que tragam benefícios não só a nível institucional
mas também ao mercado como um todo.
A título de exemplo, a BVM aposta no programa
de educação financeira como mecanismo de
massificação dos conceitos sobre Bolsa de Valores
e Mercados de Capitais, mas paralelamente a
este programa, tem vindo a desencadear diversas acções com vista ao aumento do número
de empresas cotadas na Bolsa e de empresas
registadas na Central de Valores Mobiliários, o
que irá impactar positivamente nas suas receitas,
fazendo com que haja maior disponibiliudades de
recursos para fazer face aos diversos compromissos institucionais.
4. Como olha a BVM após 20 anos de sua existência? crescimento institucional, desempenho
do mercado bolsista e perspectivas futuras?

Alcino Michaque - Director da Administração, Finanças e Recursos Humanos da BVM
1. Pode-nos falar das atribuições da DAFRH?
R: A Direcção de Administração, Finanças e
Recursos Humanos actua de forma transversal,
auxiliando todas as unidades funcionais da Bolsa
de Valores de Moçambique. A Visão Estratégica e
Operacional da BVM para o período de 2017-2019,
refere que um dos objectivos centrais da BVM é de
cotar até finais de 2019 mais 10 empresas novas
contribuindo assim para o aumento da Capitalização
Bolsista e de liquidez no Mercado.
Para o alcance destes objectivos, a BVM deverá ter
quadros capazes e altamente motivados, o que faz
com que a BVM aposte fortemente na capacitação
institucional e dos seus quadros, interna e internacionamente, através de troca de experiências com outras
Bolsas de Outros quadrantes. Para além de gerir o
quadro de pessoal, a DAFRH faz a Gestão Financeira
e Patrimonial da BVM, assessorando o Conselho de
Administração na tomada de decisões que permitam
o uso racional e prudente dos recursos da BVM.
2. Falar dos Recursos Humanos, é falar do capital
humano – a massa fazedora da marca BVM, há
mais de 5 anos que conduz os destinos desta
Mega Direção, como é para si lidar com a gestão
de expectativas dos colaboradores?

R: Convém referir que a BVM conta no seu quadro de
pessoal com trabalhadores contratados a luz da Leí
de trabalho e de Funcionarios públicos provenientes
de diversos sectores da Administração Pública.
Assim sendo, existe o desafio de criar condições
para todos trabalhadores independentimente da
sua proviniência, para que assimilem rapidamente
a cultura organizacional da BVM, adaptando-se ao
novo contexto do Mercado de Capitais e, acima
de tudo, assumir os desafios institucionais para
o alcance dos objectivos globais da BVM, que
passam pela captação de mais empresas para o
Mercado Bolsista.
3. Em que medida o modelo de gestão financeira
que a BVM implementa, vai de encontro com a
missão, valores e metas da BVM?
R: Atendendo e considerando que a BVM promove
a captação, mobilização dos recursos financeiros
de forma eficiente e transparente com vista a
satisfação de necessidades de financiamento
(das empresas e do Estado), o modelo de gestão
financeira adoptado pela BVM tem criado um valor
adicional para a instituição. A BVM tem sempre
em vista o princípio da transparência na gestão de
recursos, para tal adoptou ferramentas que garan-

R: Desde o arranque das actividades da Bolsa de
Valores de Moçambique em 1999, vários foram
os momentos que marcaram a historia desta
instituição, destacando-se a primeira cotação de
Obrigações de Tesouro em 1999, a 1ª OPV e Cotação
de Acções em 2001, a criação do papel Comercial
em 2005, criação do segundo mercado em 2009,
o arranque da Central de Valores Mobiliários em
2014 e a Cotação da primeira PME em 2017.
Passados quase 20 anos, o grande desafio da
BVM será sempre o de incrementar cada vez mais
a carteira de títulos cotados nos dois mercados
(Mercado de Cotações Oficiais e o Segundo
Mercado). A BVM está na fase de massificar a
divulgação dos seus serviços; por conseguinte, em
2018 efectuou visitas estruturantes as províncias,
promovendo contacto directo com os diversos
agentes económicos através da realização de
eventos, nomeadamente reuniões, palestras,
workshops e visitas as empresas nos distritos.
Estas acções permitem que mais cidadãos moçambicanos tenham oportunidade de apreender
conceitos básicos sobre o Mercado de Capitais
e Bolsa de Valores e ampliar o número de potencias empresas que possam aderir a BVM.
Acredito que nos próximos tempos o número
de empresas cotadas irá aumentar, melhorando
tanto a capitalização bolsista bem como o nível
de liquidez no mercado.

3

Saiba mais...

NEGOCIAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS NO MERCADO SECUNDÁRIO

É

um processo de tomada de decisão conjunta,
é a comunicação directa ou implícita, entre
indivíduos que estão a tentar chegar a um acordo
para benefícios mútuos (Raiffa, 1982).
Mercado é o lugar de encontro (eventualmente
abstracto) onde a oferta (vendedor) e a procura
(comprador), se ajustam a um dado preço, (Geledan, 1988).
Existem dois mercados onde são transaccionados
valores mobiliários, nomeadamente o mercado
primário e o secundário.
Mercado primário pode ser resumido como aquele
em que as acções são negociadas pela primeira
vez, estando associado ao lançamento dessas
acções no mercado de capitais (Kerr, 2011).
Mercado secundário, por sua vez, é consequência do mercado primário, pois é no secundário
que ocorre a renegociação dos títulos emitidos
e negociados no mercado primário (Kerr, 2011).
O mercado é primário quando as acções são lançadas pela primeira vez, e o dinheiro arrecadado,
líquido de custos, vai para a empresa emitente, ou
seja, converte-se em capital para aquela organização que as lançou.
A função do “mercado secundário”, espaço onde
actuam as bolsas de valores, é dar liquidez ao
investidor possibilitando que, no momento que se
realiza uma operação de venda, exista o comprador
e vendedor, o que viabilizará o crescimento do “mercado primário”, e a consequente capitalização das
empresas via mercado de acções (Pinheiro, 2001).
A negociação de Valores Mobiliários em Moçambique é feita através de sessões normais e especiais
de bolsa, onde são definidos os sistemas com base
no qual todas as ofertas de compra e de venda, para
cada valor mobiliário, são objecto de tratamento
conjunto, gerando em consequência a realização
de operações a uma única cotação.
Entende-se por ofertas (de venda ou compra)
de valores mobiliários, as intrusões introduzidas

nos sistemas de negociação pelos operadores de
bolsa, na sequência das ordens de bolsa por si
recebidas de clientes.
Designam-se sessões normais de bolsa, aquelas
em que ocorre a transacção de valores mobiliários
admitidos à cotação ou à negociação em qualquer
mercado gerido pela Bolsa de Valores.
A formação das cotações nas sessões normais
de bolsa ocorre através do recurso a um sistema
automático. Entende-se por sistema automático,
um conjunto de equipamentos informáticos e
instruções lógicas que suporta a negociação, a
formação das cotações e o fecho das operações,
bem como a rede de comunicação que integra
aqueles equipamentos, ligando entre si os intervenientes no mercado.
As sessões normais de bolsa subdividem-se em:
Sessão de Negociação por Chamada
É o sistema com base no qual todas as ofertas de
compra e de venda, para cada valor mobiliário,
são objecto de tratamento conjunto gerando a
realização de operações a uma única cotação em
cada chamada.
As sessões no sistema de chamada de Bolsa têm
o seu início às 8:00 horas e encerram às 12:00
horas e realizam-se todos os dias úteis (segunda
a sexta-feira). Este é o sistema mais utilizado e
configura as transacções de todo tipo de valores
mobiliários cotados em bolsa.
Sessão de Negociação por Registo
Diferentemente do sistema de chamada, podem
ser objecto de negociação no sistema de registo
quaisquer valores representativos de dívida transaccionáveis em sessões normais de bolsa, desde
que a operação em causa configure o grande lote
definido para este sistema.
As transacções por Sistema de Registo têm o seu
início às 8:00 horas e encerram às 12:00 horas e
realizam-se em todos os dias úteis (segunda a
sexta-feira). Este é o sistema que trata apenas

de operações previamente acordadas entre os
operadores de bolsa vendedores e os operadores
de bolsa compradores.
Consideram-se grandes lotes uma quantidade de
valores mobiliários que, pela sua dimensão, seja
susceptível de prejudicar a adequada formação
da cotação desses valores se for transaccionada
de acordo com os procedimentos normais de
negociação. Os grandes lotes para as acções são
negociados em sessões especiais de bolsa organizadas para o efeito.
Entende-se por sessões especiais de bolsa aquelas
em que decorrem através dos sistemas automáticos
apropriados.
A Bolsa de Valores de Moçambique deve anunciar
, no boletim oficial de bolsa, com pelo menos oito
dias de antecedência, a realização de qualquer
sessão especial de bolsa.
As Ordens de Compra e Venda
Os agentes económicos podem proceder a submissão de uma ordem de compra/venda; estas
podem ser dadas verbalmente, por via telefónica,
telefax, telex, transmissão por via informática
ou outro meio apropriado, por escrito, mediante
preenchimento de um impresso próprio junto do
intermediário financeiro de onde é cliente.
Estas ordens obedecem a certos critérios de modalidade quanto ao preço:
Ao melhor – quando não se indica qualquer
limite máximo do preço de compra ou um limite
mínimo de venda; e,
Com limite - quando se estipula um preço
máximo a que está disposto a comprar ou um
preço mínimo a que está disposto a vender.
As ordens de bolsa podem ser válidas:
Para uma só sessão de bolsa; ou,
Para as sessões de bolsa que decorram até uma
determinada data, que não poderá exceder trinta
(30) dias.

DESEMPENHO DO MERCADO BOLSISTA
Importa referir que, dentro deste período foram
admitidos à cotação 2 (Dois Títulos):
a) Arcos Investimentos (Acções) 2019:
Quantidades Emitidas = 240.330.000
VALORES
MOBILIÁRIOS

Montante Emitido = 24.03 Milhões de MT
b) Obrigações do Tesouro 2019
2ª Série com as seguintes características
Quantidades Emitidas = 20.000.000

CAPITALIZAÇÂO
BOLSISTA (Milhões MT)

TÍTULOS
COTADOS

49Ê713,63
5Ê638,35

27
16

OBRIGAÇÕES DO TESOURO
OBRIGAÇÕES CORPORATIVAS

Montante Emitido = 2.000 Milhões de MT
Taxa de Juro = 14%
Período de Maturidade = 3 anos
Maputo, Fevereiro de 2019
NEGÓCIOS NA BOLSA

Quantidade negociada
677Ê472
883Ê958

Valor negociado (Milhões MT)
65,8
88,6

PAPEL COMERCIAL

47,00

1

0

0,0

FUNDOS PÚBLICOS
ACÇÕES
TOTAL

2Ê772,34
29Ê747,80
87Ê919,1

1
8
53

1Ê625Ê000
207Ê940
3Ê394Ê370

55,1
43,1
252,6

MISSÃO
Organizar, gerir e manter o mercado secundário centralizado de valores
mobiliários.
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VISÃO
Ser uma praça financeira de referência na oferta de produtos e serviços no
mercado de capitais.

VALORES
- Inclusão
- Transparência
- Integridade

- Equidade
- Inovação
- Competência

