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O ano 2020 ficará marcado como 
“O Ano da COVID-19”, a pande-
mia que fustigou o mundo, dei-
xando um rasto de medo, doen-
ça, mortes, teste aos sistemas de 
saúde nacionais, crise sanitária, 
recessão e contracção económica, 
pressão social em decorrência do 
agravamento da pobreza e desem-
prego, aumento da inflação e das 
desigualdades sociais, empresas 
em crise, despedimentos massi-
vos e falências, cadeias globais de 
distribuição afectadas, redução 
simultânea da procura e da ofer-
ta e governos impreparados para 
responder à dupla crise sanitária 
e económica.

Países ricos, de renda média e paí-
ses pobres foram todos abalados 
pelo novo coronavírus, como para 
mostrar ao mundo a vitalidade 
das novas abordagens de desen-
volvimento que colocam o ser 
humano na centralidade de todos 
os esforços para gerar progresso 
e bem-estar. A pandemia foi uma 
nova forma de convidar o mundo 
a pensar seriamente na doutrina de 
desenvolvimento seguida, que co-
loca peso excessivo no crescimento 
económico e na renda, no investi-
mento massivo nos sectores econó-

2020 will be marked as “The Year 
of COVID-19”, the pandemic that 
ravaged the world, leaving a trail 
of fear, disease, deaths, testing 
of national health systems, heal-
th crisis, recession and economic 
contraction, social pressure as a 
result of worsening poverty and 
unemployment, rising inflation 
and social inequalities, companies 
in crisis, massive layoffs and 
bankruptcies, global distribution 
chains affected, simultaneous re-
duction in demand and supply 
and governments unprepared to 
answer the health and economic 
dual crisis.

Rich, middle-income and poor 
countries have all been shaken by 
the new coronavirus, as to show 
the world the vitality of new de-
velopment approaches which pla-
ce the human being at the center 
of all efforts to generate progress 
and well-being. The pandemic 
was a new way of inviting the 
world to think seriously about the 
followed development doctrine, 
which places excessive weight 
on economic growth and income, 
massive investment in economic 
sectors, concern for macroeco-
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micos, preocupação pelo equilíbrio 
macroeconómico e pela inflação, e 
subalterniza áreas como a saúde, 
educação, acção social, combate à 
pobreza, as desigualdades e pro-
tecção do ambiente. 

Esta crise veio mostrar a acui-
dade das teorias concebidas por 
Mahbub ul Haq e Amartya Sen, 
bem cristalizadas no Índice de 
Desenvolvimento Humano do 
PNUD, a partir do início da dé-
cada 1990, e que visava desviar 
o foco do desenvolvimento da 
economia e da contabilidade na-
cional, para as políticas centradas 
nas pessoas, por serem a verda-
deira riqueza das Nações. E isso 
não significou desvalorizar a eco-
nomia, mas tão somente chamar 
a atenção para o facto de a eco-
nomia e a renda crescerem mais, 
e de forma sustentável, quando as 
pessoas são instruídas, saudáveis, 
estão disponíveis mecanismos de 
assistência social, vivem num am-
biente adequado, são livres, parti-
cipam na vida social e são felizes1. 

Para além das suas implicações na 
saúde da população mundial, a 
pandemia da COVID-19 impactou 

1 Amartya Sen (1999). Development as 
Freedom. Oxford: Oxford University Press.

nomic balance and inflation, and 
subordinates’ areas such as heal-
th, education, social action, fight 
poverty, inequalities and the envi-
ronment protection.

This crisis came to show the accu-
racy of the theories conceived by 
Mahbub ul Haq and Amartya Sen, 
well crystallized in the UNDP Hu-
man Development Index, from the 
beginning of the 1990s, and which 
aimed to shift the focus from the 
development of the economy and 
national accounting, for policies 
centered on people, as they are 
the true Nations wealth. And this 
did not mean devaluing the eco-
nomy, but merely drawing atten-
tion to the fact that the economy 
and income grow more, and in a 
sustainable way, when people are 
educated, healthy, with social as-
sistance mechanisms available, 
living in a suitable environment, 
are free, participate in social life 
and are happy.1

In addition to its implications for 
the world population health, the 
COVID-19 pandemic severely im-

1 Amartya Sen (1999). Development as 
Freedom. Oxford: Oxford University Press.
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de forma severa o desempenho da 
economia mundial e desestabilizou 
os indicadores macroeconómicos e 
financeiros, pressionando negati-
vamente o nível de actividade eco-
nómica, o emprego e o bem-estar 
social no curto e médio prazo, e a 
intensidade e profundidade da sua 
repercussão vai depender de quão 
rapidamente o novo coronavírus 
vai ser enfraquecido e vencido.

Este flagelo afectou directamen-
te os mercados globais e elevou 
as preocupações dos investidores 
sobre os impactos na economia 
global e dos países. As Bolsas de 
Valores foram influenciadas pelo 
novo coronavírus e a sua propa-
gação influenciou drasticamente 
nos hábitos e comportamento dos 
consumidores, a demanda global, 
os preços das mercadorias, agu-
dizou as tensões geo-políticas e as 
percepções e expectativas dos in-
vestidores.

Segundo dados do Fundo Monetá-
rio Internacional (FMI), no seu re-
latório “World Economic Outlook, 
Outubro 2020”, mais de um milhão 
de vidas foram perdidas devido a 
COVID-19 desde o início do ano, 
e a contracção da economia global 
foi projectada em - 4,4% até finais 

pacted the world economy perfor-
mance and destabilized macroe-
conomic and financial indicators, 
pressuring negatively the level of 
economic activity, employment 
and social well-being in the short 
and medium term, and the inten-
sity and depth of its repercussion 
will depend on how quickly the 
new coronavirus will be weakened 
and defeated.

This scourge directly affected glo-
bal markets and raised investor 
concerns about the impact on the 
global economy and countries. The 
Stock Exchanges were influenced 
by the new coronavirus and its 
spread dramatically influenced 
consumer/costumers habits and 
behavior, the global demand, com-
modity prices, heightened geo-po-
litical tensions and investor per-
ceptions and expectations.

According to International Mo-
netary Fund (IMF) data, in its re-
port “World Economic Outlook, 
October 2020”, more than one 
million lives have been lost due 
to COVID-19 since the beginning 
of the year, and the contraction of 
the global economy was projected 
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de 2020, uma contracção menos 
severa do que se previa no “World 
Economic Outlook, Junho de 2020”, 
que foi projectado em - 4,9%.

Diferente da crise de 2008, consi-
derada por muitos economistas 
como a pior crise económica desde 
a Grande Depressão, que era tipi-
camente financeira e afectou direc-
tamente os mercados financeiros e 
os seus efeitos foram gradualmen-
te transferidos para outros sectores 
da economia, a crise que está a ser 
imposta pela COVID-19 não tem 
dimensão, atingindo simultanea-
mente todos os mercados (o real, fi-
nanceiro, de trabalho, de comercia-
lização interna e externa) em todos 
os países, portanto prevê-se que 
os efeitos negativos da COVID-19 
sobre as economias sejam mais 
severos, sobretudo para os países 
africanos, que na sua maioria não 
tem possibilidades de criar pacotes 
financeiros abrangentes para con-
trariar os efeitos desta crise.

Para a África Subsahariana, o Re-
latório do FMI “Regional Econo-
mic Outlook, Sub-Saharan Africa: 
A Difficult Road to Recovery, Oct 
2020”, aponta que esta região está 
a enfrentar uma crise económica e 

in - 4.4% by the end of 2020, a less 
severe contraction than predicted 
in the “World Economic Outlook, 
June 2020”, which was projected at 
-4.9%.

Different from the 2018 crisis, 
considered by many economists 
as the worst economic crisis since 
the Great Depression, which was 
typically financial and directly af-
fected the financial markets and 
its effects were gradually trans-
ferred to other economy sectors, 
the crisis that is being imposed by 
COVID-19 has no dimension, si-
multaneously reaching all markets 
(real, financial, labor, internal and 
external trade) in all countries, so it 
is expected that the negative effects 
of COVID-19 on economies will be 
more severe, especially for African 
countries, which for the most part 
are unable to create comprehensi-
ve financial packages to contract 
the effects of this crisis.

For Sub-Saharan Africa, the IMF 
Report “Regional Economic 
Outlook, Sub-Saharan Africa: A 
Difficult Road to Recovery, Oct 
2020”, points out that this region 
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de saúde sem precedentes, na ver-
dade uma ameaça que em apenas 
alguns meses comprometeu anos 
de conquistas, ganhos de desen-
volvimento e que afectou vidas e 
meios de subsistência de milhões 
de pessoas. 

Moçambique, à semelhança de 
vários outros países, viu a sua eco-
nomia a ser afectada pelos efeitos 
causados pela pandemia do novo 
coronavírus, e decretou o Estado 
de Emergência e de Calamidade 
Pública, como medidas de preven-
ção para evitar a propagação do ví-
rus e reduzir os seus danos sobre a 
economia e a sociedade.

Dados do Banco de Moçambique 
(Março de 2021) apontam para a 
contracção do Produto Interno 
Bruto em 1,3% e a inflação a si-
tuar-se em 3,53% em Dezembro 
de 2020. O desempenho negati-
vo da actividade económica no 
4º trimestre de 2020, comparado 
ao igual período de 2019, foi atri-
buído em primeiro lugar ao sec-
tor terciário que desacelerou em 
4,06%, com maior destaque para 
o ramo da hotelaria e restauração 
com uma variação de - 22,54%, 
seguido pelo ramo dos transpor-
tes e comunicações com  - 7,45% 

is facing an unprecedented eco-
nomic and health crisis, in fact a 
threat that in just a few months it 
compromised years of achieve-
ments, development gains and 
that affected lives and livelihoods 
of millions of people.

Mozambique, like several other 
countries, saw its economy being 
affected by the new coronavirus 
pandemic effects, and decreed the 
State of Emergency and Public 
Calamity, as preventive measures 
to prevent the spread of the virus 
and reduce its damage to the eco-
nomy and society.

Data from the Bank of Mozam-
bique (March 2021) point to the 
Gross Domestic Product contrac-
tion by 1.3% and inflation stand 
at 3.53% in December 2020. The 
negative performance of economic 
activity in 2020 4th quarter, compa-
red to the same period in 2019, was 
awarded in first place to the ter-
tiary sector, which slowed down 
by 4.06%, with greater emphasis 
on the hotel and restaurant bran-
ch with a variation of - 22.54%, 
followed by the transport and 
communications with - 7.45%, and 
the financial services branch with 
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e do ramo de serviços financeiros 
com - 2,07%. A segunda posição 
foi ocupada pelo sector primário, 
com uma variação de - 2,70%, in-
duzido pelo ramo da indústria de 
extracção mineira com - 13,1%, 
não obstante o desempenho po-
sitivo dos ramos da agricultura 
e da pesca, com 1,13% e 1,56%, 
respectivamente. O sector se-
cundário registou uma variação 
também negativa, de - 2,30%, 
induzido pelo ramo da electrici-
dade, gás e distribuição de água 
com - 5,17%, seguido pelo ramo 
da construção com - 3,84% e da 
indústria transformadora, com 
uma variação negativa de 1,14% 
(INE, Contas Nacionais, 4º Tri-
mestre 2020).

Apesar do ano 2020 ter sido atípico 
e cuja turbulência global afectou 
mesmo as economias desenvolvi-
das, a Bolsa de Valores moçambi-
cana não sofreu do “efeito contá-
gio”, em parte devido ao facto de 
ser um mercado bolsista de redu-
zida dimensão e não sendo a BVM 
um efectivo barómetro da econo-
mia actualmente.

O comportamento dos principais 
indicadores do mercado bolsista 

- 2.07%. The second position was 
filled by the primary sector, with 
a variation of - 2.70%, induced by 
the mining industry branch with 
- 13.1%, despite the positive per-
formance of the agriculture and 
fishing branches, with 1. 13% and 
1.56%, respectively. The secon-
dary sector also registered a nega-
tive variation, of - 2.30%, induced 
by the electricity branch, gas and 
water distribution with - 5.17%, 
followed by the construction with 
- 3.84% and the manufacturing in-
dustry, with a negative variation 
of 1.14% (INE, Contas Nacionais, 
4th Quarter 2020).

Although 2020 was an atypical 
year and whose global turmoil 
even affected developed econo-
mies, the Mozambique Stock Ex-
change (BVM) did not suffer from 
the “contagion effect”, in part due 
to the fact that it is a small stock 
market and BVM is not an effec-
tive barometer of the economy 
today.

The main stock market indicators 
behavior in 2020 was positive, 
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em 2020 foi positivo, tendo inclusi-
ve registado uma subida de 11,8% 
no principal indicador (“Capitali-
zação Bolsista”), em relação ao pe-
ríodo homólogo de 2019, ao passar 
de 102.139 milhões de MT em 2019, 
para 114.216 milhões MT em 2020. 
O índice “BVM Global”, que repre-
senta o comportamento do merca-
do bolsista registou, no mesmo 
período, um crescimento de 37,5%, 
ao passar de 112.624,15 Milhões de 
MT em 2019 para 154.866,27 Mi-
lhões de MT em 2020.

Registou-se um crescimento de 
número de empresas admitidas 
à cotação em Bolsa ao passar de 
10 para 11 empresas até finais de 
2020, com a admissão de mais 
uma empresa, a primeira no Ter-
ceiro Mercado de Bolsa (um mer-
cado de incubação, preparatório 
ou transitório), a Rede Viária de 
Moçambique SA (REVIMO), da 
área de gestão de infraestruturas 
de estradas.

O volume de negócios teve um in-
cremento na ordem de 9,3%, com-
parado ao período homólogo de 
2019, ao passar de 5.100 milhões de 
MT em 2019 para 5.571,9 milhões 
de MT em 2020.  A liquidez do 
mercado situou-se em 4,88%, re-

having even registered an increa-
se of 11.8% in the main indicator 
(“Stock Capitalization”), compa-
red to the same period of 2019, 
rising from 102,139 million MT 
in 2019, to 114,216 million MT in 
2020. The “BVM Global” index, 
which represents the behavior of 
the stock market recorded, in the 
same period, a growth of 37.5%, 
increasing from 112,624.15 Million 
MT in 2019 to 154,866, 27 Million 
MT in 2020.

There was an increase in the num-
ber of listed companies, from 10 
to 11 companies by the end of 
2020, with the admission of one 
more company, the first on the 
Third Stock Exchange Market (an 
incubation, preparatory or transi-
tory market), namely,  Rede Viária 
de Moçambique SA (REVIMO), 
this company makes part of   the 
road infrastructure management 
branch.

The trading volume increased by 
9.3%, compared to the same pe-
riod of 2019, from 5,100 million 
MT in 2019 to 5,571.9 million 
MT in 2020. The market liquidity 
stood at 4 .88%, representing a sli-
ght deceleration of 0.11 percenta-
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presentando uma ligeira desacele-
ração em 0.11 pontos percentuais, 
quando comparado ao período ho-
mólogo de 2019, que foi de 4,99%. 
O número total de negócios foi de 
2.305 ao longo do ano, dos quais 
cerca de 2.166 corresponderam as 
acções e os restantes corresponde-
ram a títulos de dívida. 

A Central de Valores Mobiliários 
(CVM), efectuou o registo de vin-
te e três (23) títulos, representando 
uma realização de 115% da meta 
de 20 títulos programados para o 
ano de 2020. Este número de re-
gisto representou um crescimento 
de 9,5%, quando comparado ao 
ano de 2019, em que foram regis-
tados vinte e um (21) títulos. Re-
lativamente ao número de contas 
criadas, a CVM criou 1.120 novas 
contas, que vieram incrementar 
as 22.181 já existentes, totalizando 
um cumulativo 23.301 contas, das 
quais 22.705 de titulares particula-
res e 596 de titulares institucionais.

No âmbito da promoção e dina-
mização do mercado de valores 
mobiliários, e tendo em conta a 
necessidade de cumprimento da 
regulamentação vigente atinente 
a boa governação, transparência, 
prestação de contas, “complian-

ge points, when compared to the 
same period of 2019, which was 
4.99%. Throughout the year, the 
total number of trades was 2,305, 
of which around 2,166 correspon-
ded to shares and the remainder 
to debt securities.

The Central Securities Deposi-
tory (CSD) registered twenty-
-three (23) securities, represen-
ting an achievement of 115% of 
the target (20 securities schedu-
led for 2020). This registration 
number represented a growth of 
9.5 %, when compared to 2019, in 
which 21 securities were registe-
red. Regarding the number of ac-
counts created, the CSD created 
1,120 new accounts, which added 
to the already existing 22,181, re-
sulting in a cumulative of 23,301 
accounts, of which 22,705 are pri-
vate holders and 596 are institu-
tional holders.

As part of the promotion and 
dynamization of the securities 
market, and considering the 
need to comply with current re-
gulations on good governance, 
transparency, accountability, 
compliance, risk management 
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ce”, gestão de risco e combate ao 
branqueamento de capitais, foram 
introduzidos em 2020 alguns ins-
trumentos orientadores de gestão 
institucional, como a Política de 
Prevenção e Combate ao Bran-
queamento de Capitais e Finan-
ciamento ao Terrorismo da BVM, 
bem como as Políticas da BVM re-
lacionadas com o Controlo Interno 
e de Gestão de Risco. Foram pros-
seguidas as acções visando o refor-
ço das medidas tendentes a recu-
peração de desastres, continuidade 
de negócios, gestão da qualidade e 
política de cibersegurança.

No tocante a promoção da educa-
ção e literacia financeira, a BVM 
disseminou informação e intera-
giu com cerca de 75.940 pessoas, 
contra 20.000 planificados para o 
ano. O elevado número de pessoas 
abrangidas deveu-se ao uso mas-
sivo dos meios tecnológicos como 
mecanismo prioritário de contacto 
em decorrência das limitações de 
contactos directos impostas pela 
pandemia da COVID-19.  Foi dessa 
forma que as plataformas digitais 
permitiram chegar aos grupos-al-
vo prioritários, como os empresá-
rios, potenciais investidores, repre-
sentantes de operadores de Bolsa e 

and fight against the money lau-
ndering, some institutional ma-
nagement guiding instruments 
were introduced in 2020, such as 
the BVM Money Laundering and 
Terrorism Financing Prevention 
and Combat Policy, as well as 
the BVM Policies related to Com-
pliance and Risk Management. 
Were carried on actions aimed at 
measures strengthening regar-
ding disaster recovery, business 
continuity, quality management 
and cybersecurity policy.

Regarding the promotion of edu-
cation and financial literacy, the 
BVM disseminated information 
and interacted with around 75,940 
people, against 20,000 planned for 
the year. The high number of peo-
ple covered was due to the massi-
ve use of technological means as a 
priority contact mechanism due to 
the direct contacts limitations, im-
posed by the COVID-19 pandemic. 
This was how the digital platforms 
made it possible to reach priority 
target groups, such as entrepre-
neurs, potential investors, brokers 
representatives and financial inter-
mediaries, the academic commu-
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intermediários financeiros, comu-
nidade académica (em particular 
estudantes do nível básico, médio 
e superior), dirigentes e quadros 
do Estado, representantes de or-
dens profissionais, organizações 
de jovens, entre outros. 

Nos últimos anos, com as inicia-
tivas arrojadas e abrangentes de 
educação financeira, a atracção de 
mais empresas para o mercado 
bolsistas e obrigacionista e a in-
trodução de novos produtos e ser-
viços, “temos estado a detonar a 
visão bem enraizada de que Bolsa 
de Valores é apenas calibrada para 
as elites e para as grandes empre-
sas”. Os agentes económicos estão 
a entender, gradualmente, que 
através da Bolsa de Valores podem 
ter acesso a mecanismos de finan-
ciamento do mercado de capitais 
e obter maior liquidez, permite di-
versificar os investimentos e diluir 
os riscos, as empresas podem obter 
ganhos de visibilidade, facilita o 
processo de reestruturação societá-
ria, melhora o relacionamento com 
os “stakeholders”, aprimora as prá-
ticas de governação corporativa, 
amplia as vantagens competitivas 
da empresa e assegurar a sua pe-
renização.

nity, directors and Government 
representatives, professional or-
ders, youth organizations, among 
others.

In recent years, with bold and com-
prehensive financial education 
initiatives, the attraction of more 
companies to the stock and bond 
markets and the introduction of 
new products and services, “we 
have been blowing the deeply 
rooted view that the Stock Ex-
change is just for elites and lar-
ge companies”. Economic agents 
are gradually understanding that 
through the Stock Exchange they 
can have access to capital market 
financing mechanisms and obtain 
greater liquidity, it allows them to 
diversify investments and dilute 
risks, companies can gain visibili-
ty, facilitates the corporate restruc-
turing process, improves the rela-
tionship with the “stakeholders”, 
improves corporate governance 
practices, expands the company’s 
competitive advantages and ensu-
res its perpetuation.
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As Bolsas de Valores são hoje con-
sideradas como um instrumento 
financeiro vital em economias de 
mercado florescente e referência 
incontornável no processo de glo-
balização. Elas mobilizam as pou-
panças para o investimento em 
projectos económicos viáveis, pres-
supondo que quando as pessoas 
fazem poupanças e investem em 
acções de empresas cotadas, isso 
induz a um aumento de alocação 
racional de recursos, pois os recur-
sos que poderiam ter sido consu-
midos ou mantidos em depósitos 
não-reutilizados nos bancos, são 
mobilizados e redireccionados 
para promover actividades econó-
micas nos domínios da indústria, 
agro-negócio, transportes, servi-
ços, comércio, construção, turismo, 
entre outros. A literatura econó-
mica defende que há uma relação 
positiva entre o desenvolvimento 
do mercado bolsista e o desempe-
nho positivo da economia, e isso é 
atestado pelo facto de a quase tota-
lidade dos países industrializados 
possuírem mercados de capitais 
vibrantes e líquidos.

Contudo, não basta a existência de 
Bolsa de Valores na economia para 
que aquelas funções sejam obser-

Stock exchanges are considered 
today a vital financial instrument 
in growing market economies and 
an unavoidable reference in the 
globalization process. They mo-
bilize savings to viable economic 
projects investments, assuming 
that when people save and invest 
in shares of listed companies, this 
induces an increase in the rational 
resources allocation, because the 
resources that could have been 
consumed or held in deposits not 
reused in banks, they are mobi-
lized and redirected to promote 
economic activities in the indus-
try, agribusiness, transport, servi-
ces, commerce, construction and 
tourism fields, among others. The 
economic literature argues that 
there is a positive relationship be-
tween stock market development 
and the positive economy perfor-
mance, and this is attested by the 
fact that almost all industrialized 
countries have vibrant and liquid 
capital markets.

However, the existence of a Stock 
Exchange in the economy is not 
enough for those functions to be 
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vadas, ou seja, existem muitos fac-
tores que comprometem o funcio-
namento eficaz e eficiente de uma 
Bolsa de Valores. Alguns desses 
elementos estão relacionados com 
a estabilidade macroeconómica, 
crescimento económico robusto, 
sector bancário bem desenvolvi-
do, natureza e incentivos para a 
intermediação financeira, hábitos 
permanentes de poupança e o seu 
investimento produtivo, bom am-
biente de negócios, multiplicidade 
de produtos, serviços e instrumen-
tos financeiros, entre outros. Pode-
mos agregar também factores cul-
turais, e questões relacionadas com 
a assimetria de informação, rico 
moral, selecção adversa, fronteiras 
éticas e teoria da agência.

Há vários especialistas que refe-
rem-se a “grande falácia na indús-
tria financeira”, alegando que ela 
se transformou num fim em si mes-
mo, e não um meio para oxigenar 
o sistema económico e promover 
o desenvolvimento. Apesar do in-
tenso debate antes e com o advento 
da COVID-19, e da diversidade de 
opiniões lançadas e a controvérsia 
existente, há que reconhecer que o 
empreendedorismo, as soluções de 
mercado e o acesso ao financia-

observed, that is, there are many 
factors that compromise the effec-
tive and efficient Stock Exchange 
operation. Some of these elemen-
ts are related to macroeconomic 
stability, robust economic growth, 
well-developed banking sector, 
nature and incentives for financial 
intermediation, permanent saving 
habits and its productive invest-
ment, good business environment, 
multiplicity of products, services 
and financial instruments, be-
tween others. We can also add cul-
tural factors, and issues related to 
information asymmetry, adverse 
selection, ethical boundaries and 
agency theory.

There are several experts who refer 
to the “great fallacy in the finan-
cial industry”, claiming that it has 
become an end in itself, rather than 
a means to oxygenate the economic 
system and promote development. 
Despite the intense debate before 
and with the advent of COVID-19, 
and the diversity of launched opi-
nions and the existing controversy, 
it must be recognized that the en-
trepreneurship, market solutions 
and the finance access are the fuel 
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mento são o combustível que pode 
manter a nossa economia em mar-
cha.

O actual contexto, marcado pelo 
impacto negativo da COVID-19, 
deve ser um momento de acção 
transformativa, mas deve ser ba-
seado numa visão firme, com-
preensiva e consistente da reali-
dade moçambicana. E a realidade 
é que temos ainda enormes limi-
tações para financiar pequenos e 
médios empreendedores que tem 
boas ideias de negócios. É essa 
nova estrada que a BVM quer aju-
dar a pavimentar, para contornar 
o que o Papa Francisco designa de 
“Economia de Exclusão”.

O Presidente do Conselho de Administração da BVM
THE Chairman

Salim Cripton Valá
Maputo, 20 de Março de 2021

Maputo, March 20, 2021

that can sustain our economy on 
the march.

The current context, marked by 
the COVID-19 negative impact, 
must be a moment of transforma-
tive action, but it must be based 
on a firm, comprehensive and 
consistent vision of the Mozambi-
can reality. And the reality is that 
we still have huge limitations to 
finance small and medium entre-
preneurs who have good busi-
ness ideas. This is the new road 
that the BVM wants to help pave, 
to get around what Pope Francis-
co calls the “Economy of Exclu-
sion”.



INTRODUÇÃO E 
ENQUADRAMENTO 

Introduction and 
Background
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1.1. Adverse 
International and 
National Context

The Annual Stock Market Perfor-
mance Report for the Year 2020 
reports the activities carried out 
by the Mozambique Stock Ex-
change (BVM) throughout the 
reporting period, in complian-
ce with its obligation to provide 
updated and relevant capital 
market information. 

According to International Mo-
netary Fund (IMF) projections, in 
its publication “World Economic 
Outlook, October 2020”, more 
than one million lives have been 
lost due to COVID-19 since the 
beginning of the year, and the 
contraction of the global eco-
nomy was projected to -4,4% 
by the end of 2020, a less seve-
re contraction than anticipated 
in “World Economic Outlook, of 
June 2020 (WEO)”, which was 
projected in -4,9%.

For the year 2021, the overall grow-
th of the economy was projected 
at 5,2%, a slightly lower than the 
one projected in June (5,4%) in 
the June 2020 WEO, reflecting the 
more moderate deceleration and 

1.1. Contexto 
Internacional e 
Nacional Adverso

O Relatório Anual de Desempe-
nho do Mercado Bolsista de 2020, 
reporta as actividades desenvol-
vidas pela Bolsa de Valores de 
Moçambique (BVM) ao longo 
do ano, em cumprimento da sua 
obrigação de fornecer informa-
ção actual e relevante sobre o 
comportamento do mercado de 
capitais.

Segundo projecções do Fundo 
Monetário Internacional (FMI), no 
seu relatório “World Economic 
Outlook, Outubro 2020”, mais de 
um milhão de vidas foram perdi-
das devido ao COVID-19 desde o 
início do ano, e a contracção da 
economia global foi projectada 
em -4,4% até finais de 2020, uma 
contracção menos severa do que 
se previa no “World Economic 
Outlook, de Junho de 2020 (WEO)”, 
que foi projectado em -4,9%.

Para o ano 2021, o crescimento 
global da economia foi projec-
tado em 5,2%, um pouco menor 
do que o projectado em Junho 
(5,4%) no WEO de Junho de 2020, 
reflectindo a desaceleração mais 
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consistent with expectations of 
persistent social distancing.

For Sub-Saharan Africa, IMF projec-
tions in the report “Regional Econo-
mic Outlook, Sub-Saharan Africa: 
A Difficult Road to Recovery, Oct 
2020”, point out that this region is 
facing an unprecedented econo-
mic and health crisis. A threat that 
in just a few months has compromi-
sed years of achievements, deve-
lopment gains, and affected the 
lives and livelihoods of millions of 
people. 

However, with high economic and 
social costs, countries are cautiou-
sly beginning to reopen their eco-
nomies and in search of policies to 
restart economic growth. With the 
imposition of the compulsory con-
finements (lockdowns), econo-
mic activity reduced dramatically 
during the 2nd quarter of 2020. 
Globally, the region’s activity was 
projected to contract by 3,0% in 
2020.

The economic year of 2020 was 
marked by some adversities, such 
as instability in some areas of the 

moderada e consistente com as 
expectativas de distanciamento 
social persistente.

Para a África Subsahariana, pro-
jecções do FMI no relatório “Regio-
nal Economic Outlook, Sub-Saha-
ran Africa: A Difficult Road to Re-
covery, Oct 2020”, apontam que 
esta região está a enfrentar uma 
crise económica e de saúde sem 
precedentes. Uma ameaça que 
em apenas alguns meses compro-
meteu anos de conquistas, ganhos 
de desenvolvimento e que afecta-
ram vidas e meios de subsistência 
de milhões de pessoas. 

No entanto, com altos custos 
económicos e sociais, os países 
estão cautelosamente a come-
çar a reabrir as suas economias 
e em busca de políticas para 
reiniciar o crescimento econó-
mico. Com a imposição dos  
confinamentos obrigatórios, a ac-
tividade reduziu drasticamente 
durante o 2º trimestre de 2020. No 
geral, a actividade da região foi 
projectada para contrair em 3,0% 
em 2020. 

O ano económico de 2020 foi mar-
cado por algumas adversidades, 
como instabilidade em algumas 
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country, the outbreak, on a worl-
dwide scale, of COVID -19, and the 
negative effect of extreme wea-
ther events on the country.

The Government of Mozambique, 
like several others, saw its economy 
being affected by the effects cau-
sed by the pandemic of the new 
coronavirus, and decreed the Sta-
te of Emergency and Public Ca-
lamity, as preventive measures to 
avoid the spread of the virus.

The pandemic of the new corona-
virus greatly affected production, 
led to reduced economic activity 
and shook the Stock Markets, cau-
sing a global economic recession, 
including historic losses in the worl-
dwide Stock Markets.

1.2. Worldwide Stock 
Market Trends

Stock Markets around the deve-
loped world reached record lows 
at the end of March, with the ma-
jor indices falling by more than 
30%. Millions of people lost their 
jobs during the year and received 
emergency aid from governments 
so that they could stay at home; 

zonas no País, eclosão, à escala 
planetária, da COVID -19, e o efei-
to negativo dos eventos climáticos 
extremos sobre o País.

O Governo de Moçambique, à 
semelhança de vários outros, viu 
a sua economia a ser afectada 
pelos efeitos causados pela pan-
demia do novo coronavírus, e de-
cretou o Estado de Emergência 
e de Calamidade Pública, como 
medidas de prevenção para evi-
tar a propagação do vírus.

A pandemia do novo coronavírus 
afectou sobremaneira a produ-
ção, levou a redução da activida-
de económica e abalou as Bolsas 
de Valores, tendo provocado uma 
recessão global da economia, in-
cluindo perdas históricas nas Bolsas 
de Valores ao nível do Mundo.

1.2. Tendências das 
Bolsas de Valores ao 
Nível Mundial

As Bolsas de Valores de todo o 
mundo desenvolvido tocaram em 
mínimos no final do mês de Março, 
com os maiores índices a regista-
rem quedas superiores a 30%, mi-
lhões de pessoas perderam seus 
empregos ao longo do ano e re-
ceberam auxílio emergencial dos 
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however, by the middle and end 
of the year, the scenario was rever-
sed, and the Stock Markets recove-
red from the losses after strong falls 
recorded in the 1st quarter.

Major gains were registered in 
some markets. For example, in the 
United States, the Technology Sto-
ck Exchange (Nasdaq) closed with 
an impressive 42% increase, and 
the S&P 500 index (Standard and 
Poor’s 500, one of the most famous 
financial market indexes in the wor-
ld), which gathers the 500 largest 
publicly traded companies in the 
American market, with an appre-
ciation of 15% per year. 

In the UK, the Financial Times Sto-
ck Exchange Index (FTSE 100), the 
main indicator of Britain’s assets, 
closed in 2020 still 14% below the 
start of the year, but has seen a 
steady rise in recent months and 
received an extra boost at the end 
of the year after the UK reached a 
trade deal with the European Union 
for Brexit, and with the approval of 
a second vaccine by the UK health 
authority.

governos para poderem ficar em 
casa; no entanto, já nos meados e 
finais do ano, o cenário inverteu-se 
e as Bolsas recuperaram das per-
das após fortes quedas registradas 
no 1º trimestre.

Maiores ganhos foram registrados 
em algumas praças, a título de 
exemplo; nos Estados Unidos, a Bol-
sa de Tecnologia (Nasdaq) fechou 
em impressionante alta de 42%, e 
o índice S&P 500 (Standard and 
Poor’s 500, um dos mais famosos 
índices do mercado financeiro no 
mundo), que reúne as 500 maiores 
empresas de capital aberto nego-
ciadas no mercado americano, 
com uma valorização de 15% ao 
ano.

No Reino Unido, o índice FTSE 100 
(Financial Times Stock Exchange 
Index), principal indicador de ac-
tivos da Grã-Bretanha, fechou em 
2020 ainda com 14% abaixo do iní-
cio do ano, mas registou alta cons-
tante nos últimos meses e recebeu 
um impulso extra no fim de ano, 
após o Reino Unido chegar a um 
acordo comercial com a União 
Europeia para o Brexit, e com a 
aprovação de uma segunda va-
cina pela autoridade sanitária bri-
tânica.
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In Japan, shares rebounded 
following the vaccine approval, 
with the bonds of pharmaceutical 
companies and Gaming com-
panies leading the appreciation.

1.3. Mozambican Stock 
Market

Similar to some markets, the stock 
market in Mozambique had a po-
sitive performance, having even 
registered an increase of 11,8% in 
the main indicator “Market Capi-
talization”’ (January to Decem-
ber). The “BVM Global” index, whi-
ch represents the behaviour of the 
stock market, registered an increa-
se of 37,51% in the same period, 
rising from 112.624,15 Million MT to 
154.866,27 Million MT.

In the same period, the “BVM 
Shares” index, which represen-
ts the behaviour of the stock 
market, registered a decrease of 
29,2%, from 1.979,14 Million MT to 
1.401,84 Million MT (Mozambique 
Stock Exchange, IBVM, Decem-
ber 2020).

The number of companies listed on 
the Stock Exchange grew, with the 
admission of one more company, 

No Japão, as acções recupera-
ram após a aprovação das vaci-
nas, com os títulos de empresas 
farmacêuticas e empresas de Jo-
gos liderando a valorização.

1.3. Mercado Bolsista 
Moçambicano

A semelhança de algumas praças, 
o mercado bolsista em Moçam-
bique registou um desempenho 
positivo, tendo inclusive registado 
uma subida de 11,8% no principal 
indicador ‘’Capitalização Bolsis-
ta’’ (Janeiro à Dezembro). O índi-
ce “BVM Global”, que representa 
o comportamento do mercado 
bolsista, registou no mesmo perío-
do, um crescimento de 37,51%, ao 
passar de 112.624,15 Milhões de MT 
para 154.866,27 Milhões de MT.

Em igual período, o índice “BVM 
Acções”, que representa o com-
portamento do mercado accio-
nista, registou um decréscimo 
na ordem de 29,2%, ao passar 
de 1.979,14 Milhões de MT para 
1.401,84 Milhões MT (Bolsa de Va-
lores de Moçambique, IBVM, De-
zembro de 2020).

O número de empresas admitidas 
à cotação em Bolsa cresceu, com 
a admissão de mais uma empresa, 
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on the Third Market (incubation, 
preparatory or transitional market). 
Turnover had an increase of arou-
nd 9,3%, compared to the same 
period in 2019.  

Market liquidity stood at 4,88%, 
representing a slight decrease 
by 2,2 percentage points when 
compared to the same period in 
2019, which was 4,99%. The total 
number of trades was 2.305 throu-
ghout the year, of which about 
2.166 corresponded to shares and 
the rest corresponded to debt se-
curities.

Regarding the number of ac-
counts created, the Central Se-
curities Depository created 1.120 
new individual accounts, which 
added to the 22.181 existing ones, 
totalling 23.301 accounts for both 
individuals and institutions (corpo-
rations).

 1.4. National Economic 
Situation in 2020 

At the domestic level, data from 
the National Statistics Institute (INE), 
pointed out that Gross Domestic 
Product at market prices (GDPmp) 
showed a variation of minus 2,37% 

no Terceiro Mercado (mercado de 
incubação, preparatório ou transi-
tório). O volume de negócios teve 
um incremento na ordem de 9,3%, 
comparado ao período homólogo 
de 2019.  

A liquidez do mercado situou-se 
em 4,88%, representando um li-
geiro decréscimo em 2,2 pontos 
percentuais, quando comparado 
ao período homólogo de 2019, 
que foi de 4,99%. O número total 
de negócios foi de 2.305 ao longo 
do ano, dos quais cerca de 2.166 
correspondem as acções e os res-
tantes correspondem a títulos de 
dívida. 

Relativamente ao número de con-
tas criadas, a Central de Valores 
Mobiliários criou 1.120 novas con-
tas individuais de titularidade, que 
foram incrementar as 22.181 con-
tas já existentes, perfazendo o total 
de 23.301 contas para particulares 
assim como para instituições. 

1.4. Situação Económica 
Nacional em 2020

Ao nível doméstico, dados do Ins-
tituto Nacional de Estatística (INE), 
apontaram que o Produto Interno 
Bruto a preços de mercado (PI-
Bpm) apresentou uma variação 
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in the 4th quarter of 2020, compa-
red to the same period in 2019 and 
in cumulative terms (four quarters 
of 2020), stood at minus 1,28%. (INE, 
National Accounts, 4th Quarter 
2020).

The negative performance of eco-
nomic activity in the 4th quarter of 
2020, compared to the same pe-
riod of 2019, was attributed firstly to 
the tertiary sector, which decrea-
sed by 4,06%, most notably the Ca-
tering sector with a variation of mi-
nus 22,54%, followed by the Trans-
port and Communications sector 
with minus 7,45% and the Financial 
Services sector with minus 2,07%. 
The primary sector occupied the 
second position with a variation of 
less 2,70%, induced by the Mining 
Industry sector with less 13,1%, des-
pite the positive performance of 
the Agriculture and Fishing sectors, 
with 1,13% and 1,56%, respectively. 
(INE, National Accounts, 4th Quar-
ter 2020)

The secondary sector also regis-
tered a negative variation, of less 
2,30%, induced by the sector of 

de menos 2,37% no 4º trimestre de 
2020, comparativamente a igual 
período em 2019 e em termos 
cumulativos (quatro trimestres de 
2020), situou-se em menos 1,28%. 
(INE, Contas Nacionais, 4º Trimestre 
2020).

O desempenho negativo da acti-
vidade económica no 4º trimestre 
de 2020, comparado com igual 
período de 2019, foi atribuído em 
primeiro lugar ao sector terciário 
que decresceu em 4,06%, com 
maior destaque para o ramo da 
Hotelaria e Restauração com uma 
variação de menos 22,54%, segui-
do pelo ramo dos Transportes e 
Comunicações com menos 7,45% 
e do ramo de Serviços Financeiros 
com menos 2,07%. A segunda posi-
ção, ocupa o sector primário com 
uma variação de menos 2,70%, 
induzido pelo ramo da Indústria 
de Extracção Mineira com menos 
13,1%, não obstante o desempe-
nho positivo dos ramos da Agri-
cultura e da Pesca, com 1,13% e 
1,56%, respectivamente. (INE, Con-
tas Nacionais, 4º Trimestre 2020). 

O sector secundário registou uma 
variação também negativa, de 
menos 2,30%, induzido pelo ramo 
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Electricity, Gas and Water Distribu-
tion with less 5,17%, followed by the 
Construction sector with less 3,84% 
and Manufacturing Industry, with a 
negative variation of 1,14%.

The annual inflation in Mozambi-
que, measured by the variation 
of the Consumer Price Index (CPI) 
of Mozambique, increased for the 
third consecutive month, rising 
from 3,20% in October to 3,14% in 
December.

For 2021, it is still forecasted an in-
crease in domestic prices, reflec-
ting, essentially, the effect of the 
end of the validity of part of the 
price containment measures de-
creed by the Government, as part 
of COVID-19 and the tendency 
for food prices to rise in the inter-
national market, in addition to the 
gradual recovery in demand for 
goods and services. 

However, the extension of the 
Value Added Tax (VAT) exemp-
tion on essential goods until 2023 
may alleviate inflation, causing 
this indicator to remain in one-di-
git level.

da Electricidade, Gás e Distribui-
ção de Água com menos 5,17%, 
seguido pelo ramo da Construção 
com menos 3,84% e da Indústria 
Transformadora, com uma varia-
ção negativa de 1,14%. 

A inflação anual de Moçambique, 
medida pela variação do Índice 
de Preços no Consumidor (IPC) de 
Moçambique, aumentou pelo ter-
ceiro mês consecutivo, tendo pas-
sado de 3,20% em Outubro para 
3,14% em Dezembro. 

Para 2021, mantém-se a previsão 
de um incremento dos preços do-
mésticos, a reflectir, essencialmen-
te, o efeito do término da vigência 
de parte das medidas de conten-
ção de preços decretadas pelo 
Governo, no âmbito da COVID-19 
e a tendência para o aumento 
dos preços dos alimentos no mer-
cado internacional, para além da 
recuperação gradual da procura 
por bens e serviços. 

No entanto, o prolongamento da 
isenção do Imposto sobre o Valor 
Acrescentado (IVA) sobre bens es-
senciais até 2023 poderá atenuar 
a inflação, fazendo com que este 
indicador permaneça na banda 
de um dígito.
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The Bank of Mozambique (BM), in 
the report “Conjuntura Económica 
e Perspectivas de Inflação, De-
zembro 2020”, estimated a minor 
contraction in economic activity in 
2020, and then a slow recovery in 
2021, after a significant fall in Gross 
Domestic Product (GDP) in the 2nd 
quarter of 2020 (-3,25%).

1.5. Structure and Brief 
Summary of the 
Chapters  

Detailed information on the perfor-
mance of stock market indicators 
is presented throughout this report. 
Thus, this report is divided into ele-
ven chapters, namely:  

 The first chapter concerns 
the introduction, and also 
provides the general frame-
work for the report and 
shows the main market 
trends, and the global and 
national economic context 
in which the activities were 
carried out; 

 The second chapter pre-
sents the summary of the 
main stock market results 
obtained in the year 2020;

O Banco de Moçambique (BM), 
no relatório “Conjuntura Económi-
ca e Perspectivas de Inflação, De-
zembro 2020”, estimou uma menor 
contracção da actividade econó-
mica em 2020, e de seguida uma 
retoma lenta em 2021, após uma 
queda significativa do Produto In-
terno Bruto (PIB) no 2º trimestre de 
2020 (-3,25%). 

1.5. Estrutura e Breve 
Resumo dos 
Capítulos 

A informação detalhada do de-
sempenho dos indicadores do 
mercado bolsista é exposta ao 
longo do presente relatório, que se 
encontra estruturado em onze ca-
pítulos, nomeadamente:  

 O primeiro capítulo, trata da 
introdução, e faz igualmen-
te o enquadramento geral 
do relatório e mostra as prin-
cipais tendências do mer-
cado, e o contexto econó-
mico global e nacional em 
que as actividades foram 
desenvolvidas; 

 O segundo capítulo apre-
senta o resumo dos princi-
pais resultados do mercado 
bolsista obtido no ano 2020;
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 The third chapter presents 
the concepts related to 
the Capital Market and the 
Stock Exchange, and in this 
edition the theme “Public 
Sale Offering – Initial Public 
Offering (IPO), implications 
and its effects on the Eco-
nomy” was chosen for the 
knowledge and deepening, 
especially by companies 
and investors; 

 The fourth chapter deals with 
the activity of the primary 
market, making reference to 
the securities issued and ad-
mitted to listing and amor-
tized by December 31, 2020; 

 The fifth chapter illustrates 
the activity of the secondary 
market, alluding to the evo-
lution of the main market in-
dicators, namely: (1) number 
of listed securities, (2) volume 
of transactions, (3) number 
of trades, (4) market capital-
ization and (5) liquidity ratio 
(turnover);

 The sixth and seventh 
chapters present the per-

 O terceiro capítulo apresen-
ta os conceitos relacionados 
com o Mercado de Capitais 
e a Bolsa de Valores, tendo 
nesta edição sido escolhido 
o tema “Oferta Público de 
Venda – Inicial Public Offe-
ring – (IPO), implicações e 
seus reflexos na Economia”, 
para conhecimento e apro-
fundamento, sobretudo pe-
las empresas e investidores; 

 O quarto capítulo refere-se à 
actividade do mercado pri-
mário, isto é, os valores mo-
biliários admitidos à cota-
ção e amortizados até o dia 
31 de Dezembro de 2020; 

 O quinto capítulo ilustra a 
actividade do mercado 
secundário, fazendo-se re-
ferência à evolução dos 
principais indicadores de 
mercado, nomeadamente: 
(i) número de valores mo-
biliários cotados; (ii) volume 
de transacções; (iii) número 
de negócios; (iv) capitaliza-
ção bolsista; e, (v) índice de 
liquidez (turnover);

 No sexto e sétimo capítulos 
são apresentados o desem-
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formance of the Central 
Securities Depository and 
the Financial Literacy and 
Internal Management Tools, 
and;

 The eighth, ninth, tenth and 
eleventh chapters present 
the Final Remarks, the Stock 
Exchange Operators, the 
Glossary of Terms used in this 
report, and the Bibliographi-
cal References of the docu-
ments consulted.

penho da Central de Valo-
res Mobiliários e a Literacia 
Financeira e os Instrumentos 
de Gestão Interna, e;

 No oitavo, nono, décimo e 
décimo primeiros capítulos 
são apresentadas as Consi-
derações Finais, os Opera-
dores de Bolsa, o Glossário 
dos Termos utilizados no rela-
tório, e as Referências Biblio-
gráficas dos documentos 
consultados.



Resumo dos Principais 
Resultados do Mercado 

Bolsista
Summary of the Main 

Results of the Stock Market
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The stock market activity during 
2020, presented in Table 1, showed 
a growing trend observed through 
the main indicator “Market Ca-
pitalization”, which evolved from 
102.138,73 Million MT in 2019 to 
114.215,65 Million MT in 2020, that is, 
a growth of 11,8%.

As a percentage of GDP, the grow-
th in Market Capitalization repre-
sented 17,12% of GDP at the end 
of the year.

Turnover stood at 5.571,91 Million 
MT, representing an evolution of 
9,3%.

The growth of the Capital Market 
has been influenced by the 
following factors:

 Admission to listing of one 
(1) company on the Third 
Market (incubation, pre-
paratory or transitional mar-
ket), namely Rede Viária de 
Moçambique, SA (REVIMO), 
with an overall amount of 
66,000 shares for the stock 
market. The admission of RE-
VIMO, SA had a global im-
pact of 660.000 million Met-
icais; and,

A actividade do mercado bolsista 
durante o ano 2020, exposto na 
tabela nº 1, apresentou uma ten-
dência crescente observada atra-
vés do principal indicador “Capi-
talização Bolsista”, que evoluiu ao 
passar de 102.138,73 Milhões de MT 
2019 para 114.215,65 Milhões de 
MT em 2020, isto é, um crescimento 
em 11,8%.

Em percentagem do PIB o cresci-
mento da Capitalização Bolsista 
representou no final do ano 17,12% 
do PIB.

O volume de negócios situou-se 
em 5.571,91 Milhões de MT, repre-
sentado uma evolução em 9,3%.

O crescimento do Mercado de 
Capitais foi influenciado pelos se-
guintes factores:

 Admissão à cotação de 
uma (1) empresa no Tercei-
ro Mercado (mercado de 
incubação, preparatório ou 
transitório), nomeadamente 
a Rede Viária de Moçam-
bique, SA (REVIMO), com 
uma quantidade global de 
66.000 acções para o mer-
cado accionista. A admis-
são da REVIMO, SA teve um 
impacto global de 660.000 
Milhões de Meticais; e,
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Fonte: Boletim de Cotações da BVM, Dezembro de 2020
Source: BVM Trading Bulletin, December 2020

Valores Mobiliários/ Mobile 
Values

Emissões
Cotadas/Listed

Securities

Valor das transações
(Milhões de MT)/

Transaction (Million MZN)

Capitalização Bolsista 
(Milhões de MT)/Market 

Capitalization (Million MZN)

Obrigações/Bonds 35 4,840.358 88,302.74

Obrigações Corporativas/
Corporate Bonds

13 411,332 3,783.42

Acções/Shares 11 320,223 22,076.99

Papel Comercial/Commercial 
Paper

2 0 52.50

Total 62 5,571.912 114,216

 Admission to listing of sev-
enteen (17) other debt se-
curities for the stock market, 
with an overall amount of 
403,114,594 securities, dis-
tributed in ten (10) Treasury 
Bonds, with an amount of 
395,206,169 securities, four 
(4) Corporate Bonds, with an 
amount of 7,907,900 securi-
ties, and three (3) Commer-
cial Paper, with an amount 
of 525,000 securities. 

Table 1. Market Activity 

 Admissão à cotação de 
dezassete (17) outros títulos 
de dívida para o mercado 
bolsista, com a quantidade 
global de 403.114.594 títulos, 
distribuídos em dez (10) títu-
los de Obrigações do Tesou-
ro, com uma quantidade de 
395.206.169 títulos, quatro (4) 
títulos de Obrigações Cor-
porativas, com uma quanti-
dade de 7.907.900 títulos, e 
três (3) de Papel Comercial, 
com uma quantidade de 
525.000 títulos. 

Tabela 1. Actividade do Mercado 
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 The issuance of seventeen 
(17) debt securities, impact-
ed the market capitaliza-
tion of the bond market with 
the amount of 40.732 million 
Meticais, corresponding to a 
weight of 35,7% in the global 
Market Capitalization.

 Price evolution (quota-
tion) of some securities in 
the market, such as CMH 
shares, which were be-
ing traded at 2.200,00 MT/ 
share in January, these 
shares assumed different 
prices with an appreciation 
trend, having reached its 
peak at 4.600,00 MT/share 
in December.

 At the beginning of January, 
CDM shares were traded at 
204,00 MT/share, and un-
derwent constant price var-
iations with a tendency to 
depreciate throughout the 
year, reaching their lowest 
value in October (29,00 MT/
share).

 A emissão de dezassete (17) 
títulos de dívida, impactou 
na capitalização bolsista 
do mercado obrigacionis-
ta com o valor de 40.732 
Milhões de Meticais, corres-
pondendo a um peso de 
35,7% na Capitalização Bol-
sista global do Mercado.

 Evolução dos preços (co-
tação) de alguns títulos no 
mercado, como o exemplo 
dos títulos da CMH, que es-
tavam a ser transacciona-
das a 2.200,00 MT/acção 
em Janeiro, e foram assu-
mindo diferentes preços 
com uma tendência de 
valorização, atingido o seu 
pico em Dezembro com 
o valor de 4.600,00 MT/ac-
ção.

 No início do mês de Janeiro 
as acções da CDM, esta-
vam a ser transaccionadas 
a 204,00 MT/acção, e sofre-
ram constantes variações 
de preços com tendêcia a 
desvalorizarem-se ao longo 
do ano, tendo atingido o 
valor mais baixo em Outu-
bro (29,00 MT/acção).
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 At the beginning of Jan-
uary, EMOSE shares were 
traded at 8,15 MT/share, 
and in the following months 
they appreciated, reach-
ing, their peak of 26,25 MT/
share (June). Soon in the 
following months these se-
curities began to depreci-
ate, and by the end of De-
cember, they were traded 
at 13,50 MT/share, corre-
sponding to an apprecia-
tion of 65,6%.

 In January, HCB shares were 
traded at 4,15 MT/share, 
and appreciated through-
out the month, reaching a 
peak of 5,17 MT/share. Dur-
ing the month of February 
until the first fortnight of June, 
the price of this security var-
ied between 3,75 MT/share 
to 5.00 MT/share, and by the 
end of December the price 
fell, and they were traded at 
3,00 MT/share, correspond-
ing to a depreciation of 
38,3%.

 As acções da EMOSE, foram 
transaccionadas a 8,15 MT/
acção no início do mês de 
Janeiro, e nos meses sub-
sequentes valorizaram-se 
tendo atingido o seu pico 
maxímo de 26,25 MT/acção 
(Junho). Logo nos meses 
subsequentes estes títulos 
foram-se desvalorizando, 
tendo nos finais de Dezem-
bro, sido trasanccionadas a 
13,50 MT/acção, correspon-
dendo uma valorização de 
65,6%.

 Em Janeiro as acções da 
HCB, foram transacciona-
das a 4,15 MT/acção, valo-
rizam-se ao longo do mês 
tendo atingido o seu pico 
de 5,17 MT/acção. Duran-
te o mês de Fevereiro até a 
primeira quinzena do mês 
de Junho, a cotação deste 
título variava ente 3,75 MT/
acção à 5.00 MT/acção, 
e já no final de Dezembro 
a cotação baixou e foram 
transaccionadas a 3,00 MT/
acção, correspondendo 
a uma desvalorização de 
38,3%.
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 The Central Securities De-
pository registered twen-
ty-three (23) securities, rep-
resenting an achievement 
of 115% of the plan for 2020, 
whose target was twenty 
(20) securities. Additionally, 
there was a growth of 9,52%, 
when compared to 2019, 
when twenty-one (21) secu-
rities were registered.

 The market liquidity indicator 
(turnover), throughout the 
year 2020, showed a grow-
ing trend, having reached its 
peak in the month of Octo-
ber at 5,29%. In December, 
liquidity underwent a decel-
eration and reached 4,88%, 
that is, minus 2,2 percentage 
points, when compared to 
the same period in 2019, 
which was 4,99%.

 A Central de Valores Mobi-
liários efectuou o registo de 
vinte e três (23) títulos, repre-
senta uma realização de 
115% do plano para 2020, 
cuja meta era de vinte (20) 
títulos. Adicionalmente, veri-
ficou-se um crescimento de 
9,52%, quando comparado 
com 2019, ano que foram 
registados vinte e um (21) tí-
tulos.

 O indicador de liquidez do 
mercado (turnover), ao lon-
go do ano de 2020, apre-
sentou uma tendência cres-
cente, tendo atingido o seu 
pico no mês de Outubro em 
5,29%. Em Dezembro a liqui-
dez sofreu uma desacelera-
ção e alcançou 4,88%, isto 
é, menos 2,2 pontos percen-
tuais, quando comparado 
ao período homólogo de 
2019, que foi de 4,99%.



Conceitos de Bolsa
Tema: Oferta Público de Venda – Inicial 

Public Offering (IPO), implicações 
e  seus reflexos na Economia

Stock Exchange Concepts
Theme: Public Sale Offering – Initial Public 

Offering (IPO), implications and its 
effects on the Economy
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A Public Offering in the capital 
market, called (IPO), initials of the 
English expression “Initial Public 
Offering”, represents the first time 
a company receives new part-
ners by making a stock offering 
to the market, thus becoming, a 
publicly traded company with se-
curities (shares, bonds or partici-
pation units), traded on the Stock 
Exchange.

According to Fonseca (2009), an 
Initial Public Offering (IPO), is the 
event that marks the first sale of 
shares of a company in the capital 
market. It is an exclusive operation 
of Public Limited Companies (S.A), 
intended to seek resources to fi-
nance their investment projects.

The initial stock offering is an impor-
tant event in the life of a company, 
in theory, it is a way to create liqui-
dity for the shares, facilitating the 
sale of the company, enabling the 
raising of funds for its growth and 
allowing current shareholders to di-
versify the risk of the business and 
increase its transparency to sha-
reholders (Assaf Neto, 2012). 

Uma Oferta Pública no mercado 
de capitais, denominada (IPO), ini-
ciais da expressão inglesa “Inicial 
Public Offering”, representa a pri-
meira vez em que uma empresa re-
cebe novos sócios realizando uma 
oferta de acções ao mercado, 
tornando-se, então, uma compa-
nhia de capital aberto com valores 
mobiliários (acções, obrigações ou 
unidades de participação), nego-
ciados na Bolsa de Valores.

Segundo Fonseca (2009), uma 
Oferta Pública Inicial (IPO), é o 
evento que marca a primeira ven-
da de acções de uma empresa 
no mercado de capitais. É uma 
operação exclusiva das empresas 
de Sociedades Anónimas (S.A), 
com o objectivo de buscar recur-
sos para financiar seus projectos 
de investimento.

A oferta inicial de acções é um 
evento importante na vida de 
uma empresa, em teoria, é uma 
forma de criar liquidez para as ac-
ções, facilitando a venda da em-
presa, possibilitando a captação 
de recursos para o seu crescimen-
to e permitindo que os actuais ac-
cionistas possam diversificar o risco 
do negócio e aumentar sua trans-
parência perante os accionistas 
(Assaf Neto, 2012). 
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It is a business proposal made at 
the same time to the most investors 
and its purpose is not only the dis-
persion of the companies’ capital 
by the investors, but also the ne-
gotiation of the shares in the stock 
exchange.

There are the following types of of-
ferings: 

 Public Subscription Offering 
(OPS), when a company or 
investment fund issues secu-
rities (shares, bonds or partic-
ipation units), proposing to 
most investors to subscribe or 
buy, and;

 Public Sale Offering (OPV), 
when a company or an in-
vestor proposes to most in-
vestors to buy certain secu-
rities.

Public offerings are distinguished 
from private offerings because 
they involve the provision of infor-
mation in a standardized format 
and are subject to registration with 
the Central Securities Depository. 
The documents that contain man-
datory information about offers 

É uma proposta de negócio feita 
ao mesmo tempo à generalida-
de dos investidores e têm como 
finalidade, não só a dispersão do 
capital social das empresas pelos 
investidores, mas também a nego-
ciação das acções em bolsa.

Existem os seguintes tipos de ofer-
tas: 

 Oferta Pública de Subscri-
ção (OPS), quando uma 
empresa ou fundo de inves-
timento, emite valores mobi-
liários (acções, obrigações 
ou unidades de participa-
ção), propondo à genera-
lidade dos investidores que 
subscrevam ou comprem, e;

 Oferta Pública de Venda 
(OPV), quando uma empre-
sa ou um investidor propõe 
à generalidade dos investi-
dores que comprem deter-
minados valores mobiliários.

As ofertas públicas distinguem-se 
das ofertas particulares porque 
implicam a prestação de informa-
ção num formato padronizado e 
estão sujeitas a registo na Central 
de Valores Mobiliários. Os docu-
mentos que contêm informação 
obrigatória sobre as ofertas cha-
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are called “Prospectus” and “Laun-
ch Announcement” and are always 
available to investors.

The intervention of a financial inter-
mediary is mandatory in the prepa-
ration of public offerings and in the 
preparation of these documents.

The Prospectus and the Launching 
Announcement are, in public offerin-
gs, the official documents that gua-
rantee the provision to investors of 
all the information necessary for an 
informed and grounded investment 
decision. 

The Prospectus and the Launching 
Announcement mandatorily inclu-
de information about: (i) who is lau-
nching the offering, the type of of-
fering, and the quality in which the 
financial intermediaries intervene 
in the offering, (ii) the price and the 
global amount of the offering, or the 
interval between the maximum and 
minimum prices, the nature and con-
ditions of payment, and the term of 
the offering, and; (iii) the apportion-
ment criteria, the conditions to whi-
ch the offering is subject, the places 
of publication and distribution of the 
Prospectus, the entity responsible for 
the settlement and the disclosure of 
the result of the offering.

mam-se “Prospecto” e “Anúncio 
de Lançamento” e estão sempre à 
disposição dos investidores.

Na preparação das ofertas públi-
cas e na elaboração destes docu-
mentos é obrigatória a intervenção 
de um intermediário financeiro.

O Prospecto e o Anúncio de Lan-
çamento são, nas ofertas públicas, 
os documentos oficiais que garan-
tem a prestação aos investidores 
de toda a informação necessária 
para uma tomada de decisão de 
investimento esclarecida e funda-
mentada.

O Prospecto e o Anúncio de Lan-
çamento incluem obrigatoria-
mente informação sobre; (i) quem 
lança a oferta, o tipo de oferta, e 
a qualidade em que os interme-
diários financeiros intervêm na 
oferta, (ii) o preço e montante 
global da oferta, ou o intervalo 
entre o preço máximo e o preço 
mínimo, natureza e condições de 
pagamento, e o prazo da oferta, 
e; (iii) o critério de rateio, as con-
dições a que a oferta fica sujeita, 
os locais de publicação e distri-
buição do Prospecto, a entidade 
responsável pelo apuramento e 
pela divulgação do resultado da 
oferta. 
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REQUIREMENTS FOR LAUNCHING 
AN IPO

For a company to make an IPO, it 
must comply cumulatively with a 
series of legal and regulatory re-
quirements, for example, it must 
be legally incorporated as a Pu-
blic Limited Company (“SA”), and 
its capital must be divided into 
shares (and not into quotas, as in 
the case of limited liability com-
panies).

The company must also present a 
series of requirements related to 
the issuance of externally audited 
financial reports, the regularity of 
tax aspects, corporate governan-
ce, internal controls, compliance, 
human resources as well as its own 
corporate structure.

EFFECTS OF AN IPO ON THE 
ECONOMY

The number of IPOs being issued is 
usually a sign of the strength of the 
stock market and the health of the 
economy.

Typically, companies make a pu-
blic sale offering when they have 
reached a stage of maturity and 
want to leverage themselves with 

REQUISITOS PARA FAZER UMA IPO

Para que uma empresa realize 
uma IPO, é necessário que cumpra 
cumulativamente com uma série 
de requisitos legais e regulatórios, 
exemplo; deve estar juridicamente 
constituída como uma Sociedade 
Anónima (“SA”), e que seu capital 
esteja dividido em acções (e não 
em cotas, como no caso das com-
panhias limitadas).

A empresa deve ainda apresentar 
uma série de exigências relaciona-
das à emissão de relatórios finan-
ceiros auditados externamente, a 
regularidade de aspectos fiscais, 
a governança corporativa, a con-
troles internos, a conformidade, a 
recursos humanos e também à sua 
própria estrutura societária.

REFLEXOS DE UMA IPO NA 
ECONOMIA

O número de IPO’s sendo emitidos 
normalmente é um sinal da força 
do mercado de acções e da saú-
de da economia. 

Normalmente, as empresas fazem 
uma oferta pública de venda, 
quando atingem um estágio de 
maturidade e pretendem alavan-
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development and investment 
plans. 

For companies, IPO is a complex 
and, many times, expensive pro-
cess, and involves a mindset chan-
ge on the part of the manage-
ment, which will have to provide 
its own information to the market 
and live with new shareholders, 
raising the level of transparency 
about its operations and results. All 
this to ensure that investors have 
detailed access to what happens 
in it and, thus, can decide whe-
ther to keep their resources inves-
ted or not.

?? The decision to open capital 
by the companies brings two re-
sults: (i) gain in credibility, since 
the market understands that a 
publicly traded company presen-
ts a higher degree of corporate 
governance, and (ii) more projec-
tion and public recognition, arising 
from the greater public visibility 
and the recurring follow-up by in-
vestors and analysts.

Many companies opt to open their 
capital as a way of bringing more 
liquidity to the company and to the 
economy, since the more securities 

car-se com planos de desenvolvi-
mento e de investimento. 

Para as empresas, a IPO é um pro-
cesso complexo e muitas vezes 
caro, e envolve uma mudança de 
mentalidade da gestão, que pas-
sará por fornecer informações pró-
prias para o mercado e a conviver 
com novos accionistas, elevando 
o nível de transparência sobre suas 
operações e resultados. Isso tudo 
para que os investidores tenham 
acesso detalhado ao que acon-
tece nela e, assim, possam decidir 
sobre manter os seus recursos apli-
cados ou não.

A decisão de abertura de capitais 
por parte das empresas, traz dois 
resultados: (i) ganho de credibili-
dade, já que o mercado enten-
de que uma companhia aberta 
apresenta um grau de governan-
ça corporativa mais elevado, e (ii) 
mais projecção e reconhecimento 
público, decorrentes da maior vi-
sibilidade pública e do acompa-
nhamento recorrente dos investi-
dores e analistas.

Muitas empresas optam por abrir 
seu capital como forma de trazer 
mais liquidez à empresa e à eco-
nomia, visto que, quanto mais títu-
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of Public Limited Companies (SA) 
circulate in the Stock Exchanges, 
the more booming is the economy; 
there are payments between 
agents, there is confidence in the 
market, there is cash in circulation, 
and there is more security in invest-
ments.

ADVANTAGES OF AN IPO IN THE 
ECONOMY
Financing by means of a public 
sale offering (share issuance), invol-
ves some advantages as opposed 
to a bank financing; among them 
it is worth mentioning (i) the shares 
have no maturity, nor do they fo-
resee a specific return, and; (ii) the 
company is free to have values 
available, with a certain profitabi-
lity, on a defined date.

Moreover, given the size of the 
operations and the return period 
for the investments financed by 
means of an IPO, the cost of issuing 
shares can be much lower than 
that of bank financing or other 
types of credit operations.

los das Sociedades Anónimas (SA) 
circularem nas Bolsas de Valores, 
mais aquecida é a economia; há 
pagamentos entre agentes, há 
confiança no mercado, há dinhei-
ro em circulação, e há mais segu-
rança nos investimentos.

VANTAGENS DE UMA IPO NA 
ECONOMIA
O financiamento por via de uma 
oferta pública de venda (emissões 
de acções), envolve algumas van-
tagens contrariamente a um finan-
ciamento bancário; dentre elas 
merece destacar: (i) as acções 
não têm vencimento, nem pre-
vêem um retorno específico, e; (ii) 
a empresa fica livre de precisar ter 
valores disponíveis, com certa ren-
tabilidade, numa data definida.

Além disso, dado o tamanho das 
operações e o prazo de retorno 
dos investimentos financiados por 
meio de uma IPO, o custo de emitir 
acções pode ser bem menor do 
que dos financiamentos bancários 
ou outros tipos de operações de 
crédito.



Mercado Primário
Primary Market
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The limited financial capacity of 
the State continues to contract 
public spending and domestic de-
mand, creating further pressure on 
public spending. Therefore, increa-
sed pressures on the financing of 
the public deficit are expected in 
2021, arising from expenditures re-
lated to public health, support for 
severely depressed companies, 
defence and security and social 
support to populations affected by 
military instability in central and nor-
thern areas of the country, as well 
as expenditures due to the effects 
of climate shocks and the logistics 
for administration of the COVID-19 
vaccine.

The State, in order to fill the insuffi-
ciency of funds, has been collec-
ting revenues through several sour-
ces, among which, internal credit, 
in the form of Treasury Bills (BT) and 
Treasury Bonds (OT), the latter, from 
the Capital Market, through the Pri-
mary Market. 

In the Primary Market, where the 
issuance and first transaction of 
securities occur, a total of twelve 
(12) Treasury Bond securities were 
processed during the year, repre-
senting an increase of 11,1% when 
compared to the previous year in 

A capacidade financeira limitada 
do Estado continua a contrair a 
despesa pública e a procura inter-
na, criando maior pressão sobre a 
despesa pública, por conseguinte, 
prevêem-se pressões acrescidas so-
bre o financiamento do défice pú-
blico em 2021, decorrentes de des-
pesas relacionadas com a saúde 
pública, apoio as empresas muito 
deprimidas, a defesa e segurança 
e com o apoio social às popula-
ções afectadas pela instabilidade 
militar nas zonas centro e norte do 
país, bem como gastos decorrentes 
dos efeitos dos choques climáticos 
e com a logística para administra-
ção da vacina da COVID-19.

O Estado para suprir a insuficiência 
de fundos, tem arrecadado recei-
tas através de diversas fontes, den-
tre as quais, o crédito interno, sob 
forma de Bilhetes de Tesouro (BT) e 
Obrigações de Tesouro (OT), este 
último, junto ao Mercado de Capi-
tais, por via do Mercado Primário. 

No Mercado Primário, onde ocorre 
a emissão e primeira transacção 
de títulos, processou-se durante o 
ano, um total de dez (10) títulos de 
Obrigações do Tesouro, represen-
tando um acrescimento de 11,1%, 
quando comparado ao ano ante-
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Nº Obrigações do Tesouro/ 
Treasury

Quantidade/ 
Quantity

ltimo Preço/
Last Price

Taxa de Juro 
Anual/Annual 

Interest Rate (%)

Capitalização 
Bolsista (MT)/Market 
Capitalization (MT)

1 OT - 2020 - 1ª Série/1st Series 24,847,277 100.00 12.00000 2,484,728

2 OT - 2020 - 2ª Série/2nd Series 29,706,050 100.00 12.00000 2,970,605

3 OT - 2020 - 3ª Série/3th Series 64,565,957 102.16 12.00000 6,596,058

4 OT - 2020 - 4ª Série/4th Series 20,070,102 100.00 12.00000 2,007,010

5 OT - 2019 - 5ª Série/5th Series 20,074,074 102.00 10.00000 2,047,556

6 OT - 2020 - 6ª Série/6th Series 61,308,440 100.00 10.00000 6,130,844

7 OT - 2020 - 7ª Série/7th Series 22,752,161 100.00 12.00000 2,275,216

8 OT - 2020 - 8ª Série/8th Series 22,506,066 100.00 10.00000 2,250,607

9 OT - 2020 - 9ª Série/9th Series 65,412,294 100.00 10.00000 6,541,229

10 OT - 2020 - 10ª Série/10th Series 63,963,748 103.13 10.00000 6,596,581

Total de Titulos Admintidos/Admitted 
Titles 395,206,169 11.20000 39,900,434

FONTE: Boletim de Cotações da BVM, Dezembro de 2020
SOURCE: BVM Trading Bulletin, December 2020

which nine (9) securities were pro-
cessed. 

This growth in relation to the num-
ber of series issued in 2020, resulted 
in a growth in the order of 104,7%, in 
terms of amounts issued when com-
pared to the same period in 2019.

Table 2 – Securities Issued (O.T) – 
December 2020 

The issuance of ten (10) Treasury 
Bond securities, resulted in an 
overall amount of 395.206.169, 
with interest rates that ranged 
from 10% to 12%, a maturity pe-
riod of 3 to 5 years, representing 
a weight of 35,7% in the Market 
Capitalization.

rior que foram processados nove 
(9) títulos. 

Este crescimento em relação ao 
número de séries emitidas em 2020, 
resultou num crescimento na ordem 
de 104,7%, em termos de montan-
tes emitidos quando comparado 
ao período homólogo de 2019.

Tabela 2 – Títulos Emitidos (O.T) – 
Dezembro 2020 

A emissão de dez (10) títulos de 
Obrigações do Tesouro, resul-
tou numa quantidade global de 
395.206.169, com taxas de juro que 
variaram de 10% a 12%, um perío-
do de maturidade de 3 a 5 anos, 
representando um peso de 35,7% 
na Capitalização Bolsista.
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Nº Dívida Corporativa/Corporate 
Debt

Quantidade/ 
Quantity

Último Preço/
Last Price

Taxa de Juro 
Anual/ Annual 

Interest Rate (%)

Capitalização Bol-
sista/Market Capi-

talization (MT)
1 BAYPORT 2019 - Série II 1,300,000 104.00 19.00000 135,200

2 BAYPORT 2020 - série I 4,052,925 107.00 16.00000 433,663

3 BAYPORT 2020 - série II 1,057,075 107.00 14.01000 113,107

4 Companhia de Moçambique 2018 1,497,900 100.00 9.87500 149,790

5 SMM - 2020 300,000 100.00 25.00000 30,000

6 SMM - 2020 - ALC80 150,000 100.00 20.00000 15,000

7 TYRE PARTNER - 2020 75,000 100.00 20.00000 7,500
Total de Titulos Admintidos/Admitted 
Titles 

8,432,900 17.69786 884,260

FONTE: Boletim de Cotações da BVM, Dezembro de 2020
SOURCE: BVM Trading Bulletin, December 2020

In terms of corporate debt (Cor-
porate Bonds and Commercial 
Paper), seven (7) securities were 
listed, with a global amount of 
8,432,900 securities, representing 
a growth of 133,3%, when com-
pared to the same period of 2019, 
in which three (3) securities were 
listed, with a global amount of 
7,050,000 securities.

Table 3 – Corporate Debt Securities 
Issued – December 2020 

The corporate debt securities lis-
ted on the stock exchange in 
2020, had interest rates that ran-
ged from 9,87% to 20% and a ma-
turity period of 1 to 5 years, with a 
weight of 0,8% in the Market Capi-
talization.

Em termos de dívida corporativa 
(Obrigações Corporativas e Papel 
Comercial), foram admitidos à co-
tação, sete (7) títulos com a quan-
tidade global de 8.432.900 títulos, 
representando um crescimento 
em 133,3%, quando comparado 
ao período homólogo de 2019, 
onde foram admitidos três (3) títu-
los, com a quantidade global de 
7.050.000 títulos.

Tabela 3 – Títulos de Dívida 
Corporativa Emitidos – Dezembro 2020 

Os títulos de dívida corporativa ad-
mitidos à cotação em bolsa em 
2020, apresentaram taxas de juro 
que variaram de 9,87% a 20% e 
um período de maturidade de 1 a 
5 anos, com um peso de 0,8% na 
Capitalização Bolsista.
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5.1. Listed Securities

At the beginning of the year (Ja-
nuary), a total of fifty-seven (57) 
securities were listed on the BVM, 
thirty-one (31) Treasury Bonds, fif-
teen (15) Corporate Bonds, ten 
(10) Corporate (shares), and one 
(1) Commercial Paper.

Throughout 2020, seventeen (17) 
new securities were listed, as 
shown in tables 3, 4 and 5, and 
twelve (12) debt securities were 
also amortized in two categories, 
namely: six (6) government debt 
securities (Treasury Bonds) and six 
(6) private debt securities (Corpo-
rate Bonds):

TREASURY BONDS (OT) SECURITIES:                         

 OT 2017 1st Series (3.255,00 
Million MT);

 OT 2016 2nd Series (930,00 Mil-
lion MT); 

 OT 2017 3rd Series (846,00 Mil-
lion MT); 

 OT 2016 3rd Series (2.000,00 
Million MT); 

5.1. Valores Mobiliários 
Cotados

No início do ano (Janeiro), esta-
vam cotados na BVM um total de 
cinquenta e sete (57) títulos, trinta 
e uma (31) Obrigações de Tesouro, 
quinze (15) de Obrigações Corpo-
rativas, dez (10) de empresas (ac-
ções), e um (1) de Papel Comercial.

Ao longo do ano de 2020, obser-
vou-se a entrada de dezassete (17) 
novos títulos, decorrentes de admis-
são à cotação, como se pode ob-
servar nas tabelas 3, 4 e 5, e ainda 
foram amortizados doze (12) títulos 
de dívidas em duas categorias, 
nomeadamente: seis (6) títulos de 
dívida pública (Obrigações do Te-
souro) e seis (6) títulos de dívida pri-
vada (Obrigações Corporativas):

TÍTULOS DE OBRIGAÇÕES DO 
TESOURO:                         

 OT 2017 1ª Série (3.255,00 Mi-
lhões de MT);

 OT 2016 2ª Série (930,00 Mi-
lhões de MT); 

 OT 2017 3ª Série (846,00 Mi-
lhões de MT); 

 OT 2016 3ª Série (2.000,00 Mi-
lhões de MT); 
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 OT 2017 4th Series (3.369,00 
Million MT); and, 

 OT 2017 5th Series (1.625,00 
Million MT).

CORPORATE BONDS:

 Visabeira 2015 (250,00 Million 
MT);

 Standard Bank Subordinate 
-2015 I Series (300,00 Million 
MT);

 Standard Bank Subordinate 
-2015 II Series (381,00 Million 
MT);

 Standard Bank Subordinate 
-2015 III Series (320,00 Million 
MT);

 Opportunity Bank 2018 Series 
1(126,00 Million MT); e,

 Bayport 2017 Series 1(150,00 
Million MT).

By December 31, 2020, a total of 
thirty-five (35) Treasury Bonds were 
listed on the secondary market, 
with an amount of 866,301,696 se-
curities, while thirty-one (31) Trea-
sury Bonds were also listed in 2019, 
with an amount of 603,286,950 se-
curities.

 OT 2017 4ª Série (3.369,00 Mi-
lhões MT); e, 

 OT 2017 5ª Série (1.625,00 Mi-
lhões MT).

TÍTULOS DE OBRIGAÇÕES 
CORPORATIVAS:

 Visabeira 2015 (250,00 Mi-
lhões MT); 

 Standard Bank Subordinada 
-2015 I Série (300,00 Milhões 
MT);

 Standard Bank Subordinada 
-2015 II Série (381,00 Milhões 
MT);

 Standard Bank Subordinada 
-2015 III Série (320,00 Milhões 
MT);

 Opportunity Bank 2018 Série 
1(126,00 Milhões MT); e,

 Bayport 2017 Série 1(150,00 
Milhões MT).

Até 31 de Dezembro de 2020, es-
tavam cotadas no mercado se-
cundário um total de trinta e cin-
co (35) títulos de Obrigações do 
Tesouro, com uma quantidade de 
866.301.696 títulos, enquanto que 
em 2019 estavam cotados trinta e 
um (31) títulos de Obrigações do 
Tesouro, com uma quantidade de 
603.286.950 títulos.
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Nº Obrigações do Tesouro/ 
Treasury Bonds

Quantidade/ 
Quantity

Valor Nominal/ 
Nominal Value

Taxa de Juro Anual/ 
Annual Interest Rate 

(%)

Capitalização Bolsista/
Market Capitalization 

(MT)
1 OT - 2005 - 2ª Série/ 2nd Series 300,000 5,000 8.00000 1,500,000

2 OT - 2017 - 2ª Série/ 2nd Series 22,894,680 100.00 9.56250 2,289,468

3 OT - 2017 - 6ª Série/ 6th Series 25,650,200 100.00 13.93750 2,565,020

4 OT - 2017 - 7ª Série/ 6th Series 48,364,300 100.00 13.93750 4,836,430

5 OT - 2018 - 1ª Série/ 1th Series 31,132,517 100.65 9.56250 3,133,488

6 OT - 2018 - 2ª Série/ 2th Series 24,308,510 103.50 9.50000 2,515,931

7 OT - 2018 - 3ª Série/ 3rd Series 12,232,299 98.50 9.31250 1,204,881

8 OT - 2018 - 4ª Série/ 4th Series 3,131,704 83.50 9.12500 261,497

9 OT - 2018 - 5ª Série/ 5th Series 9,620,631 102.50 12.00000 986,115

10 OT - 2018 - 6ª Série/ 6th Series 21,364,100 97.63 11.06500 2,085,777

11 OT - 2018 - 7ª Série/ 7th Series 13,216,225 101.50 9.56250 1,341,447

12 OT - 2018 - 8ª Série/ 8th Series 14,566,283 97.72 9.56250 1,423,417

13 OT - 2018 - 9ª Série/ 9th Series 8,942,568 100.00 9.50000 894,257

14 OT - 2018 - 10ª Série/ 10th Series 8,361,232 100.00 9.56250 836,123

15 OT - 2018 - 11ª Série/ 11th Series 37,628,967 103.00 9.31250 3,875,784

16 OT - 2018 - 12ª Série/ 11th Series 6,005,195 100.00 9.06250 600,520

17 Tesouro Fornecedores - 2019. 25,066,535 100.00 1.87500 2,506,654

18 OT - 2019 - 2ª Série/ 2nd Series 20,000,000 100.00 12.00000 2,000,000

19 OT - 2019 - 3ª Série/ 3rd Series 20,000,000 100.00 10.93750 2,000,000

20 OT - 2019 - 4ª Série/ 4th Series 13,724,667 100.00 9.56250 1,372,467

21 OT - 2019 - 5ª Série/ 5th Series 19,141,251 100.00 9.50000 1,914,125

22 OT - 2019 - 6ª Série/ 6 th Series 20,828,087 100.00 9.31250 2,082,809

23 OT - 2019 - 7ª Série/ 7th Series 6,941,456 100.00 10.06250 694,146

24 OT - 2019 - 8ª Série/ 8th Series 39,971,524 93.70 10.00000 3,745,332

25 OT - 2019 - 9ª Série/ 8th Series 17,702,596 98.10 12.00000 1,736,625

26 OT - 2020 - 1ª Série/ 1st Series 24,847,277 100.00 12.00000 2,484,728

27 OT - 2020 - 2ª Série/ 2and Series 29,706,050 100.00 12.00000 2,970,605

28 OT - 2020 - 3ª Série/ 3rd Series 64,565,957 102.16 12.00000 6,596,058

29 OT - 2020 - 4ª Série/ 4th Series 20,070,102 100.00 12.00000 2,007,010

30 OT - 2019 - 5ª Série/ 5th Series 20,074,074 102.00 10.00000 2,047,556

31 OT - 2019 - 6ª Série/ 6th Series 61,308,440 100.00 10.00000 6,130,844

32 OT - 2020 - 7ª Série/ 7th Series 22,752,161 100.00 12.00000 2,275,216

33 OT - 2020 - 8ª Série/ 8th Series 22,506,066 100.00 12.00000 2,250,607

34 OT - 2020 - 9ª Série/ 9th Series 65,412,294 100.00 10.00000 6,541,229

35 OT - 2020 - 10ª Série/10th Series 63,963,748 103.13 10.00000 6,596,581
Total das Obrigações do Tesouro/ 
Total of Treasury Bonds

866,301,696 10.28043 88,302,744

FONTE: Boletim de Cotações da BVM, Dezembro de 2020
SOURCE: BVM Trading Bulletin, December 2020

Table 4 – Corporate Bonds Listed on the 
Stock Exchange as at 31 December 

Tabela 4 – Obrigações do Tesouro 
Cotadas em Bolsa até 31 de  Dezembro
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Nº Obrigações Corporativas /
Corporate Bonds

Quantidade/ 
Quantity

Último Preço/ 
Last Price

Taxa de Juro Anual/ 
Annual Interest Rate 

(%)

Capitalização Bolsista/
Market Capitalization 

(MT)
1 BNI 2016 - 1ª Série 5,000,000 100.00 13.50000 500,000

2 BAYPORT 2016 - 1ª Série 2,015,000 107.00 25.00000 215,605

3 BAYPORT  2016 - 2ª Série 1,131,500 100.00 25.00000 113,150

4 Companhia de Moçambique 2017 1,700,000 99.80 18.00000 169,660

5 BAYPORT  2018 - 1ª Série 8,702,400 102.00 19.66000 887,645

6 Opportunity Bank 2018- Série 2 1,800,000 100.00 21.50000 180,000

7 BAYPORT  2018 -  Série II 1,800,000 100.00 22.00000 180,000

8 BNI - 2019 1º Série 3,000,000 100.00 15.50000 300,000

9 BAYPORT  2019 -  Série I 3,900,000 104.00 20.00000 405,600

10 BAYPORT  2019 -  Série II 1,300,000 104.00 19.00000 135,200

11 BAYPORT 2020 - série I 4,052,925 107.00 16.00000 433,663

12 BAYPORT 2020 - série II 1,057,075 107.00 18.00000 113,107

13 Companhia de Moçambique 2018 1,497,900 100.00 17.00000 149,790
Total  de Obrigações Corporativas /
Corporate Bonds

36,956,800 19.24308 3,783,420

FONTE: Boletim de Cotações da BVM, Dezembro de 2020
SOURCE: BVM Trading Bulletin, December 2020

In relation to the market capita-
lization of Treasury Bond (OT) se-
curities, listed (December 31), a 
growth of around 42,6% was noted, 
considering that in 2020 the market 
capitalization in the Treasury Bond 
market was 88.302,74 Million MT, 
when compared to the same pe-
riod in 2019, which was 61.914,04 
Million MT.

Table 5 – Corporate Bonds Listed 
on the Stock Exchange as at 31 
December 2020 

Em relação a capitalização bolsis-
ta dos títulos de Obrigações do Te-
souro, cotados (31 de Dezembro), 
notou-se um crescimento na or-
dem de 42,6%, visto que em 2020 a 
capitalização bolsista no mercado 
de Obrigações do Tesouro foi de 
88.302,74 milhões de MT, quando 
comparando ao período homó-
logo de 2019, que foi de 61.914,04 
milhões de MT. 

Tabela 5 – Obrigações Corporativas 
Cotadas em Bolsa até 31 Dezembro 
de 2020 
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Nº Papel Comercial/ 
Commercial paper

Quantidade/ 
Quantity

Último Preço/ 
Last Price

Taxa de Juro Anual/ 
Annual Interest Rate 

(%)

Capitalização Bolsista/
Market Capitalization 

(MT)

1 SMM - 2020 300 100.00 25.00000 30,000

2 SMM - 2020 - ALC80 150 100.00 20.00000 15,000

3 TYRE PARTNER - 2020 75 100.00 20.00000 7,500

Total Papel Comercial/ 
Commercial paper

525 21.66667 52,500

FONTE: Boletim de Cotações da BVM, Dezembro de 2020
SOURCE: BVM Trading Bulletin, December 2020

At the beginning of the year, fif-
teen (15) corporate bonds were 
listed, but two events took place 
during the year, namely the ad-
mission to listing of four (4) securi-
ties and the amortization of six (6) 
securities.

These two events meant that by 
December 31, a total of thirteen 
(13) Corporate Bonds were lis-
ted on the BVM, with an overall 
amount of 36,956,800 securities, 
showing a reduction of 13,3% 
compared to 2019, when fifteen 
(15) Corporate Bonds were listed, 
with an amount of 44,318,900 se-
curities.

Table 6 – Commercial Paper Listed 
on the Stock Exchange as at 31 
December 2020

No início do ano, estavam cotados 
quinze (15) títulos de obrigações 
Corporativas, mas ao longo do 
ano foram realizados dois eventos, 
nomeadamente a admissão à co-
tação de quatro (4) títulos e foram 
amortizados seis (6) títulos. 

Estes dois eventos fizeram com que 
até o dia 31 de Dezembro, estives-
sem cotadas na BVM um total de 
treze (13) títulos de Obrigações 
Corporativas, com a quantidade 
global de 36.956.800 títulos, regis-
tando-se uma redução de13,3% 
comparativamente ao ano de 
2019, que estavam cotados quin-
ze (15) títulos de Obrigações Cor-
porativas, com a quantidade de 
44.318.900 títulos.

Tabela 6 – Papel Comercial Cotado 
em Bolsa até 31 Dezembro de 2020
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Regarding Commercial Paper, at 
the beginning of the year, there 
was only one (1) Commercial Pa-
per security listed (SMM-2019), with 
150,000 securities and annual ma-
turity. But throughout the year the-
re were new issues and listings on 
the Stock Exchange, thus contribu-
ting to the fact that, by the end of 
December, three (3) Commercial 
Paper securities were listed, with a 
global amount of 525,000 securi-
ties, representing a weight of 0,05% 
in the Market Capitalization. 

5.2. Admission to Listing 
of Companies

For the year 2020, BVM planned 
to admit to listing more corporate 
securities (shares and corporate 
debt). By the end of the year, BVM 
admitted to listing eighteen (18) se-
curities, including one (1) corporate 
security (shares), ten (10) Treasury 
Bonds, four (4) Corporate Bonds 
and three (3) Commercial Paper, 
representing an achievement of 
180% of the target planned for the 
year 2020. 

In March, one more (1) company 
from the tertiary sector of the eco-
nomy (services), Rede Viária de 

Em relação aos títulos de Papel 
Comercial, no início do ano esta-
va apenas cotado um (1) título de 
Papel Comercial (SMM-2019), com 
a quantidade de 150.000 títulos, e 
maturidade anual. Mas ao longo 
do ano ocorreram novas emissões 
e admissões em Bolsa, facto que 
contribui para que, até finais de 
Dezembro, estivessem cotados três 
(3) títulos de Papel Comercial, com 
uma quantidade global de 525.000 
títulos, representando um peso de 
0,05% na Capitalização Bolsista.

5.2. Admissão de 
Empresas à Cotação

Para o ano de 2020, a BVM planifi-
cou admitir mais títulos de empre-
sas (acções e dívida corporativa), 
tendo até o final do ano admitido 
à cotação dezoito (18) títulos, den-
tre os quais; um (1) título de Em-
presa (acções), dez (10) títulos de 
Obrigações do Tesouro, quatro (4) 
títulos de Obrigações Corporativas 
e três (3) títulos de Papel Comer-
cial, representado uma realização 
de 180% da meta planificada para 
o ano de 2020. 

No mês de Março foi admitida à 
cotação mais uma (1) empresa 
do sector terciário da economia 
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Moçambique, S. A (REVIMO) was 
listed, being the first company to 
be listed on the Third Market (in-
cubation, preparatory or transi-
tional market), aimed at trading 
shares of a specific segment of 
companies that do not meet, at 
the time of admission to listing, the 
requirements currently required for 
the Official Market or the Second 
Market, two existing markets on 
the BVM, but which demonstrate 
the potential to meet such requi-
rements within a relevant time ho-
rizon.

REVIMO was listed with a total of 
66.000 (Sixty-Six Thousand) ordi-
nary, nominative and registered 
shares with the nominal value of 
10.000,00 MT (Ten Thousand Me-
ticais), corresponding to 100% of 
the 660.000.000,00 MT (Six Hundred 
and Sixty Million Meticais) of its ca-
pital.

With the admission to listing of the 
company (REVIMO), the stock 
market segment rose to a cumu-
lative number of eleven (11) com-
pany securities (shares), represen-
ting a growth of 10%, from a total of 
ten (10) listed securities in the same 
period of 2019.

(serviços), a Rede Viária de Mo-
çambique, S.A (REVIMO), sendo a 
primeira empresa a ser cotada no 
Terceiro Mercado (mercado de in-
cubação, preparatório ou transitó-
rio), destinado a transaccionar ac-
ções de um segmento específico 
de empresas, que não reúnam, no 
momento da admissão à cotação, 
os requisitos actualmente exigidos 
para o Mercado de Cotações Ofi-
ciais ou Segundo Mercado, dois 
mercados existentes na BVM, mas 
que demonstrem ter potencial de 
preencherem tais requisitos num 
horizonte temporal razoável.

A REVIMO foi admitida à cotação 
com um total de 66.000 (Sessenta 
e Seis Mil) acções ordinárias, no-
minativas e escriturais com o va-
lor nominal de 10.000,00 MT (Dez 
Mil Meticais), o correspondente a 
100% da emissão de 660.000.000,00 
MT (Seiscentos e Sessenta Milhões 
de Meticais) do seu capital.

Com a admissão da empresa (RE-
VIMO), o segmento do mercado 
accionista elevou-se para um nú-
mero cumulativo de onze (11) títu-
los de empresas (acções), repre-
sentado um crescimento de 10%, 
de um total de dez (10) títulos cota-
dos no período homólogo de 2019.
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Nº Acções/Shares Quantidade/ 
Quantity

Valor Nominal /
Nominal Value

Último Preço/ 
Last Price

Capitalização Bolsista/
Market Capitalization 

(MT)
1 Cervejas de Moçambique, SA 158,533,230 2.00 60.00 9,511,994

2 Companhia Moçambicana de 
Hidrocarbonetos, SA

593,412 100 3,700.00 2,195,624

3 CETA, Engenharias e Serviços, SA 17,500,000 100 120.00 2,100,000

4 Empresa Moçambicana de 
Seguros, SA

15,700,000 100 13.50 211,950

5 Matadouro da Manhiça, SA 1,800,000 250.00 375.00 675,000

6 Zero Investimentos, SA 13,557,500 1.00 20.00 271,150

7 Touch Publicidades, SA 142,500 100.00 100.00 14,250

8 Arco Investimentos, SA 240,330 100.00 100.00 24,033

9 HCB, SA 2,060,661,944 1.00 3.00 6,181,986

10 Arko Seguros, SA 49,500 1,000 1,000.00 49,500

11 REVIMO, SA 66,000 10,000.00 12,750.00 841,500
Total de Acções/Shares 2,268,844,416 22,076,987

FONTE: Boletim de Cotações da BVM, Dezembro de 2020
SOURCE: BVM Trading Bulletin, December 2020

Table 7 – Shares Listed on the Stock 
Exchange as at 31 December 2020

5.3. Value of Trades

During 2020, BVM registered a value 
of trades of 5.571,91 Million MT in 
the market. The value of trades ob-
served a considerable growth, with 
the rate standing at 9,3%, com-
pared to the same period in 2019, 
which reported a value of trades 
of 5.100,00 Million MT, as shown in 
chart 1. 

Tabela 7 – Acções Cotadas em Bolsa 
até 31 Dezembro de 2020

5.3 Volume de 
Transacções

No decorrer do ano de 2020, o 
mercado bolsista contou com 
um volume de transacções de 
5.571,91 Milhões de MT. O volume 
de transações observou um cresci-
mento considerável, tendo a taxa 
se situado em 9,3%, comparativa-
mente ao período homólogo de 
2019, que apresentou um volume 
de transacções de 5.100,00 Mi-
lhões de MT, conforme atesta o 
gráfico 1. 
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The increase in the value of trades 
is justified, among several factors, 
by the increase in the quantities of 
corporate shares traded which is 
the security category with the hi-
ghest liquidity in the market.

It is worth noting that companies 
from various sectors of the eco-
nomy are listed on the Stock Ex-
change, namely, the primary, se-
condary and tertiary sectors, with 
most companies from the tertiary 
sector.

Data from the National Statistics 
Institute (INE), report that the eco-
nomic climate indicator (ICE), 
showed signs of recovery, by the 
end of November, by consolida-
ting the increase in its balance for 
the fourth consecutive month. This 
slight recovery was influenced by 
the outlook for employment and 
demand that increased substan-
tially, a fact that has directly in-
fluenced the behaviour of inves-
tors, contributing to the increase 
in the volume of transactions (INE, 
Indicadores de Confiança de Cli-
ma Económico, Novembro de 
2020).

O aumento do volume de tran-
sacções é justificado, dentre vários 
factores, pelo aumento das quan-
tidades transaccionadas de ac-
ções de empresas que são a cate-
goria do título com maior liquidez 
no mercado. 

De salientar que estão cotadas na 
Bolsa empresas de vários sectores 
da economia, nomeadamente; 
sector primário, secundário e ter-
ciário, sendo maioritariamente as 
do sector terciário. 

Dados do Instituto Nacional de Es-
tatística, reportam que o indicador 
do clima económico (ICE), apre-
sentou sinais de recuperação, até 
finais de Novembro, ao consolidar 
o incremento do seu saldo pelo 
quarto mês consecutivo. Essa ligei-
ra recuperação foi influenciada 
pelas perspectivas de emprego 
e da procura que aumentaram 
substancialmente, facto que te-
nha influenciado directamente no 
comportamento dos investidores, 
contribuindo para o incremento 
do volume de transacções (INE, In-
dicadores de Confiança de Clima 
Económico, Novembro de 2020).



62 Annual Stock Market Performance Report 2020

Relatório Anual do Desempenho do Mercado Bolsista 2020

4,900.00

5,100.00

5,200.00

5,300.00

4,800.00
Dezembro 2019
Dezembro 2019

Dezembro 2020
Dezembro 2020

5,100.00   

5,571.91   

5,400.00

5,500.00

5,600.00

5,700.00

5,000.00

FONTE: Boletim de Cotações da BVM, Junho de 2020
SOURCE: BVM Trading Bulletin, June 2020

In November, the demand expec-
tations indicator continued to rise 
for the fifth consecutive month, in-
fluencing the continued increase 
in the demand outlook. 

Chart 1 – Total Value of Trades (Million 
MT), December 2019 and December 
2020

In terms of security category, 
Treasury Bonds contributed 86,9% 
to turnover, followed by Corpo-
rate Bonds with a weight of 7,4 % 
and Shares with 5,7%, as shown in 
chart 2.

The higher trading volume of 
Treasury Bonds is justified for the 

Em Novembro, o Indicador de ex-
pectativas de procura continuou 
em ascensão pelo quinto mês 
consecutivo, influenciando o con-
tínuo incremento da perspectiva 
da procura. 

Gráfico 1 – Total do Volume de 
Transacções (Milhões de MT), 
Dezembro de 2019 e 2020

Por categorias de títulos, as Obri-
gações do Tesouro tiveram um 
contributo de 86,9% no volume de 
negócios, seguido das Obrigações 
Corporativas com um peso de 7,4 
% e das Acções com 5,7%, confor-
me ilustra o gráfico 2.  

O maior volume de negociação 
de Obrigações do Tesouro é justi-
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FONTE: Boletim de Cotações da BVM, Dezembro de 2020
SOURCE: BVM Trading Bulletin, December 2020

following reasons: (i) higher value 
of listed securities; (ii) being consi-
dered to be less risky securities, (iv) 
the Brokers specialized in Treasury 
Bonds (OEOT) are obliged to dis-
perse 30,0% of the amount subs-
cribed by means of trading on the 
Stock Exchange, making it possible 
for private and institutional inves-
tors to benefit from this investment 
alternative, thus, justifying the high 
demand, and; (v) significant de-
valuation of the prices of other ca-
tegories of securities on the market, 
raising the level of demand for 
Treasury Bonds.

Chart 2 – Value of Trades by Category 
of Securities, December 2020

ficado pelas seguintes razões: (i) 
maior volume de títulos cotados; 
(ii) por serem considerados títulos 
com menor risco, (iv) obrigatorie-
dade dos Operadores Especiali-
zados em Obrigações do Tesou-
ro (OEOT) em dispersarem 30,0% 
do montante subscrito por cada 
OEOT, por via de negociação em 
Bolsa, fazendo com que os inves-
tidores particulares e institucionais 
possam beneficiar-se desta alter-
nativa de investimento, justifican-
do assim a sua elevada procura, 
e; (v) desvalorização significativa 
dos preços de outras categorias 
de títulos no mercado, elevando 
o nível de procura por Obrigações 
do Tesouro.

Gráfico 2 – Volume de Transacções 
por Categoria de Valores Mobiliários, 
Dezembro de 2020



64 Annual Stock Market Performance Report 2020

Relatório Anual do Desempenho do Mercado Bolsista 2020

SNC SNR

SNC

55%
SNR

45%

FONTE: Boletim de Cotações da BVM, Dezembro de 2020
SOURCE: BVM Trading Bulletin, December 2020

As for the distribution of trading 
value by Trading Systems, appro-
ximately 55% of the value of tra-
des took place in the Call System 
(SNC), partly justified by trading in 
securities issued and admitted to 
listing, and by the fact that this sys-
tem trades all listed securities, i.e., 
shares and debt securities, while 
the Registration System (SNR) only 
trades large batches of debt se-
curities. 

Chart 3 – Value of Trades by Trading 
System (Million MT) – December 2020

Relativamente à distribuição do 
volume de transacções por Siste-
mas de Negociação, verificou-se 
que cerca de 55% do volume de 
transacções realizou-se no Sistema 
de Negociação por Chamada 
(SNC), justificado em parte pelas 
transacções de títulos emitidos e 
admitidos à cotação, e pelo facto 
deste sistema proceder a nego-
ciação de todos os títulos cotados 
em bolsa, isto é, acções e títulos de 
dívida, enquanto que o Sistema de 
Negociação por Registo (SNR) per-
mite somente a negociação de 
grandes lotes de títulos de dívida. 

Gráfico 3 – Volume de Transacções 
por Sistemas de Negociação (Milhões 
de MT), Dezembro de 2020
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FONTE: Boletim de Cotações da BVM, Dezembro de 2020
SOURCE: BVM Trading Bulletin, December 2020
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5.4. Number of Trades 
and Price Evolution 
of Securities 

Regarding the number of trades, 
BVM registered 2.305 trades over 
the year, corresponding to an evo-
lution of 56,7% compared to the 
same period in 2019, which was 
1469. It should be noted that about 
2.166 trades corresponded to sha-
res, as shown in charts 4 and 5.

Chart 4 – Number of Trades, December 
2019 and December 2020

5.4. Número de 
Transacções e 
Evolução do Preço 
dos Títulos

Relativamente ao número de ne-
gócios, a BVM registou 2.305 tran-
sacções ao longo do ano, cor-
respondente a uma evolução de 
56,7% relativamente ao período 
homólogo de 2019 que foi de 1469 
transacções realizadas. Importa 
referir que cerca de 2.166 transac-
ções corresponderam a acções, 
conforme ilustra o gráfico 4 e 5.

Gráfico 4 – Número de transacções, 
Dezembro de 2019 e Dezembro de 
2020
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The available statistical data show 
that by category of securities, Cor-
porate Bonds with 77 transactions 
were the second group of securi-
ties most traded, followed by Trea-
sury Bonds with 62. 

The significant number of trades 
in shares in the Stock Exchan-
ge during 2020, is justified for the 
following reasons: (i) share price 
volatility in the market, observed 
through the progressive reduction 
of prices, boosting demand, and; 
(ii) invariability of the share prices in 
the market, and; (ii) stability of pri-
ces of goods and services that sti-
mulate savings, and consequently, 

77Obrigações Corporativas   
Corporate Bonds  62Obrigações do Tesouro   

Treasury Bonds  

2166Acções 
Shares

Chart 5 – Number of Trades by 
Category of Securities, December 2020

FONTE: Boletim de Cotações da BVM, Dezembro de 2020
SOURCE: BVM Trading Bulletin, December 2020

Gráfico 5 – Número de transacções 
por Categoria de Valores Mobiliários, 
Dezembro de 2020

Os dados estatísticos disponíveis 
indicam que o segundo grupo de 
títulos mais transaccionados por 
categoria de valores mobiliários 
no mercado bolsista é o de Obri-
gações Corporativas, com 77 tran-
sacções, seguido de Obrigações 
do Tesouro, com 62 transacções. 

O número significativo de transac-
ções em acções negociadas em 
Bolsa durante o ano 2020, é justi-
ficado  pelas seguintes razões: (i) 
volatilidade do preço das acções 
no mercado, observado através 
da redução progressiva dos pre-
ços, impulsionando a procura, e; 
(ii) estabilidade de preços de bens 
e serviços que estimulam a pou-
pança, e o consequente direccio-
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SOURCE: BVM Trading Bulletin, December 2020

the use of savings for productive 
investments. 

During the year 2020, a total of 
2.305 trades were carried out, distri-
buted and traded in 2.281 by Call 
System (SNC) and the remaining 21 
trades carried out in the Registra-
tion System (SNR). 

Chart 6 – Number of Trades by Trading 
Systems, December 2020

5.5. Market Capitalization 

Market Capitalization is the main in-
dicator of Stock Exchanges, indica-
ting the market value of securities 
at a given moment, in other words, 
it indicates market potential. This 
indicator is obtained from the pro-
duct of the last quotation (price) by 
the number of listed securities and 

namento ao investimento produti-
vo. 

Durante o ano 2020 foram realiza-
dos no total 2.305 negócios, distri-
buidos e transacionados em 2.281 
por Sistema de Negociação por 
Chamada (SNC) e os restantes 21 
negócios no Sistema de Negocia-
ção por Registo (SNR). 

Gráfico 6 – Número de transacções 
por Sistemas de Negociação, 
Dezembro de 2020

5.5. Capitalização 
Bolsista

A Capitalização Bolsista é o princi-
pal indicador das Bolsas de Valo-
res, indicando o valor de mercado 
dos títulos num dado momento, 
isto é, indica o potencial de mer-
cado. Este indicador obtém-se do 
produto da última cotação (pre-
ço) pelo número de títulos admiti-
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can be calculated for all listed se-
curities.

This indicator has a volatile cha-
racteristic, influenced by; (i) ad-
mission to listing of new securities, 
(ii) appreciation or devaluation of 
existing securities on the secondary 
market and, finally, by (ii) amortiza-
tion of the securities. 

Thus, during the period under 
review, eighteen (18) securities 
were admitted to listing e six (6) 
debt securities were redeemed, 
arising from the issuing conditions, 
which resulted in a reduction of 
an overall amount of 13.579,00 
Million Meticais in the market ca-
pitalization.

Some securities were also valued, 
as can be evidenced by the se-
curities (shares) of CMH, correspon-
ding to a valuation of 68,2%.

These occurrences resulted in a 
total of 62 securities being listed 
on the Stock Exchange by the 
end of 2020, corresponding to a 
Market Capitalization of 114.215,65 
Million MT, representing a growth of 
11,8%, over the previous value of 
102.138,73 Million MT, observed at 

dos à cotação, e pode ser calcula-
do para todos os valores mobiliários 
cotados em bolsa.

Este indicador tem uma caracterís-
tica volátil, influenciado pela; (i) ad-
missão à cotação de novos títulos, 
(ii) valorização ou desvalorização 
da cotação dos títulos existentes 
no mercado secundário e, por fim, 
pela (ii) amortização dos mesmos.

Assim, durante a período em 
referência, foram admitidos à co-
tação dezoito (18) títulos e amor-
tizados seis (6) títulos de dívida, 
decorrentes das condições de 
emissão, que resultaram numa re-
dução de um montante global de 
13.579,00 Milhões de Meticais na 
capitalização bolsita do mercado. 

Foram igualmente valorizados al-
guns títulos, como se pode eviden-
ciar através dos títulos (acções) da 
CMH, correspondendo a uma valo-
rização de 68,2%.

Estas ocorrências fizeram com que 
até finais de 2020, estivessem co-
tados na Bolsa um total de 62 títu-
los, correpondentes a uma Cap-
italização Bolsista de 114.215,65 
milhões de MT, representando um 
crescimento em 11,8%, do anterior 
valor de 102.138,73 milhões de MT, 
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the beginning of the year (January 
2020).  

As a percentage of the GDP, this 
indicator reached levels above 
17,12% of the GDP, showing the 
growth trend of the Stock Market. It 
should be noted that, for this analy-
sis, the Real GDP of 666.958 million 
MT was considered.

It had initially been planned that 
the Stock Market should contribute 
11,42% to GDP. Since the perfor-
mance was quite significant, this 
target was reached and surpas-
sed, with a degree of achievement 
of 180%.

During the year, this indicator 
showed a positive evolution with 
the admission of more securities, 
redemptions and the appreciation 
of listed securities.  

Chart 7 – Evolution of Market 
Capitalization, December 2020 (Million 
MT)

obsevado no início do ano (Janei-
ro de 2020).  

Em percentagem do PIB, este indi-
cador alcançou níveis superiores 
a 17,12% do PIB, mostrando a ten-
dência de crescimento do merca-
do Bolsista. De referir que para esta 
análise considerou-se o PIB Real de 
666.958 Milhões de Meticais.

Inicialmente tinha sido planificado 
que o mercado Bolsista deveria 
contribuir em 11,42% no PIB. Uma 
vez que o desempenho foi bas-
tante significativo, esta meta foi 
alcançada e superada, com um 
grau de realização de 180%.

Ao longo do ano este indicador foi 
mostrando uma evolução positi-
va, com admissão de mais títulos, 
amortizações e valorização dos tí-
tulos cotados em bolsa.

Gráfico 7 – Evolução da Capitalização 
Bolsista, Dezembro de 2020 (Milhões 
de MT)
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In relation to market capitalization 
by category of securities, this indi-
cator was led by Treasury Bonds 
led with 77,3%; followed by CDM 
Shares with 8,3%; HCB shares with 
5,4%, and; Corporate Bonds with 
3,3%, as can be seen in chart 8, 
shown below. 

Chart 8 – Market Capitalization by 
Securities (Million MT), December 2020 

No que se refere à capitalização 
bolsista por categoria de títulos, 
este indicador foi liderado pelas 
Obrigações do Tesouro com 77,3%; 
seguido das acções da CDM com 
8,3%; acções da HCB com 5,4%, 
e; Obrigações Corporativas com 
3,3%, conforme ilustra o gráfico 8, 
que a seguir se apresenta. 

Gráfico 8 – Capitalização Bolsista por 
Valores Mobiliários, Dezembro de 2020 
(Milhões de MT)
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FONTE: Boletim de Cotações da BVM, Dezembro de 2020 
SOURCE: BVM Trading Bulletin, December 2020
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5.6. Market Liquidity 
(Turnover)

Throughout 2020, the market liqui-
dity indicator (turnover), showed a 
growing trend, reaching its peak in 
October by 5,29%.

In December, the liquidity slowed 
down and reached 4,88%, i.e., 2.2 
percentage points less, when com-
pared to the same period in 2019, 
which was 4,99%.

Chart 9 – Evolution of Market Liquidity, 
December 2020

5.6. Liquidez do Mercado 
(Turnover)

O indicador de liquidez do merca-
do (turnover), ao longo do ano de 
2020, apresentou uma tendência 
crescente, tendo atingido o seu 
pico no mês de Outubro em 5,29%.

Em Dezembro a liquidez sofreu 
uma desaceleração e alcançou 
4,88%, isto é, menos 2,2 pontos per-
centuais, quando comparado ao 
período homólogo de 2019, que 
foi de 4,99%.

Gráfico 9 – Evolução da Liquidez do 
Mercado, Dezembro de 2020



Desempenho da Central de 
Valores Mobiliários
Central Securities Depository 
(CSD) Performance



Relatório Anual do Desempenho do Mercado Bolsista 2020

73Annual Stock Market Performance Report 2020

The Central Securities Depository 
(CSD), among other functions, en-
sures the registration and control 
of the securities, both book-entry 
and securitized, registered the-
rein, as well as the settlement and 
clearing of securities transactions. 
Despite the adverse effects of 
COVID-19, which conditioned the 
performance of economic activi-
ty, CSD had a positive performan-
ce in 2020.

Thus, in the accomplishment of its 
functions, in 2020, CSD registered a 
total of twenty-three (23) securities, 
being seven (7) unlisted (shares) 
and sixteen (16) listed, namely:

 Three (3) commercial paper;

 One (1) company (share);

 Two (2) corporate bonds; 
and,

 Ten (10) Treasury Bonds.

Overall, Treasury Bond issuance 
had a weight of 43,48% in relation 
to other securities.  The low contri-
bution made by other securities is 

A Central de Valores Mobiliários 
(CVM), entre outras funções, as-
segura o registo e controle dos 
valores mobiliários, escriturais e ti-
tulados, nela inscritos, bem como 
a liquidação e compensação das 
operações sobre valores mobiliá-
rios. Apesar dos efeitos adversos 
da Covid-19, que condicionaram 
o desempenho da actividade 
económica, a CVM teve em 2020, 
um desempenho positivo. 

Deste modo, no cumprimento das 
suas funções, em 2020, a CVM, 
efectuou o registo de um total de 
vinte e três (23) títulos, sendo sete 
(7) não cotados (acções) e de-
zasseis (16) cotados em Bolsa, no-
meadamente:

 Três (3) títulos de papel co-
mercial;

 Um (1) título de empresa 
(acção);

 Dois (2) títulos de obrigações 
corporativas; e,

 Dez (10) títulos de obriga-
ções do tesouro.

Em termos globais, a emissão de 
Obrigações do Tesouro teve um 
peso de 43.48% em relação aos 
outros títulos.  A fraca contribui-
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FONTE: Central de Valores Mobiliários, Dezembro de 2020
SOURCE: Central Securities Depository, December 2020
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explained by the evolution of the 
COVID-19 pandemic and its im-
pact on the economy (scenario of 
uncertainties that lead to a con-
traction of investment). See Chart 
10, shown below.

Chart 10 – Registration of Securities, 
2020

ção dos outros títulos é explica-
da pela evolução da pandemia 
da COVID-19 e o seu impacto na 
economia (cenário de incerte-
zas que retraem o investimento). 
Vide o Gráfico 10, apresentado a 
seguir.

Gráfico 10 – Registo de Títulos, 2020

O registo de vinte e três (23) títu-
los, representa uma realização 
de 115% do plano para 2020, 
cuja meta era de vinte (20) títulos. 

The registration of twenty-three 
(23) securities represents an achie-
vement of 115% of the 2020 Plan, 
whose target was twenty 20 securi-
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ties. Additionally, there was a 9,52% 
growth when compared to 2019, a 
year in which twenty-one (21) se-
curities were registered.

SECURITIES OWNERSHIP ACCOUNTS

Ownership registration accounts 
are accounts created in the CSD 
maintained by authorized finan-
cial intermediaries, which prove 
the ownership, nature, charac-
teristics and legal status of the 
securities registered on behalf of 
their holders.

In 2020, CSD created one thou-
sand one hundred and twenty 
(1.120) new accounts, which ad-
ded the twenty-two thousand one 
hundred and eighty-one (22.181) 
already existing, totalling a cumu-
lative twenty-three thousand 
three hundred and one (23.301) 
accounts. Of the accounts crea-
ted at CSD, twenty-two thousand 
seven hundred and five (22.705) 
belong to private holders and five 
hundred and sixty-six (596) to insti-
tutional holders.  This performance 
represented a 5,05% growth when 
compared to the same period in 
2019. 

Adicionalmente, verificou-se um 
crescimento de 9,52%, quando 
comparado com 2019, ano que 
foram registados vinte e um (21) 
títulos.

CONTAS DE TITULARIDADE DE 
VALORES MOBILIÁRIOS
As contas de registo de titularida-
de, são contas criadas na CVM 
e mantidas pelos intermediários 
financeiros autorizados, que com-
provam a titularidade, natureza, 
características e situação jurídica 
dos títulos registados em nome dos 
respectivos titulares.

Em 2020, a CVM criou mil e cento 
e vinte (1.120) novas contas, que 
vieram acrescer as vinte e duas 
mil, cento e oitenta e uma (22.181) 
já existentes, totalizando um cumu-
lativo de vinte e três mil, trezentos 
e uma (23.301) contas, das quais, 
vinte e duas mil, setecentos e cin-
co (22,705) são de titulares parti-
culares e quinhentos e sessenta e 
seis (596) de titulares institucionais.  
Este desempenho representou um 
crescimento de 5.05% quando 
comparado a igual período de 
2019. 
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REGISTRATION OF FINANCIAL 
INTERMEDIARIES
The registration of financial inter-
mediaries ensures their access 
to the CSD’s computer system, 
allowing them to open and move 
accounts, as well as register owner-
ship, thus facilitating transactions 
on their behalf or on behalf of their 
customers. 

In 2020 there was no new regis-
trations, therefore the number of 
Financial Intermediaries registered 
with the CSD remained at twenty 
(20). 

CORPORATE EVENTS
In 2020, a total of 148 corporate 
events were registered, segrega-
ted into interest payment (129), 
amortizations (10), share capital in-
creases (3), payments of dividends 
(5), Stock Splits (1).

This number represented an in-
crease of 14.73% in relation to the 
same period in 2019, which regis-
tered 129 corporate events, segre-
gated into interest payments (103), 

FILIAÇÃO DE INTERMEDIÁRIOS 
FINANCEIROS
A filiação de Intermediários finan-
ceiros garante o acesso destes 
ao sistema informático da CVM, 
permitindo-lhes a abertura e mo-
vimento de contas, bem como o 
registo de titularidade, facilitando, 
deste modo, a realização de ope-
rações em seu nome ou em nome 
dos seus clientes. 

Em 2020 não houve registo de no-
vas filiações, pelo que o número 
de Intermediários Financeiros filia-
dos na CVM manteve-se em vinte 
(20). 

EVENTOS CORPORATIVOS
Como resultado dos valores mo-
biliários acumulados e do cresci-
mento dos mesmo em 2020, veri-
ficou-se um total de 148 eventos 
corporativos, segregados entre 
pagamento de juros (129), amorti-
zações (10), aumentos de capital 
social (3), pagamento de dividen-
dos (5), Stock Splits (1).

Este desempenho significou um 
aumento de 14.73% em relação 
ao período homólogo de 2019, 
onde foram registados 129 even-
tos corporativos, entre pagamento 
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amortizations (12), share capital in-
creases (7), payment of dividends 
(5), OPS (1) and OPV (1).

The occurrence of corporate 
events has evolved over the year, 
due to the gradual increase in the 
number of securities registered with 
special attention to debt securities. 
In fact, an average of about twel-
ve events per month have been 
registered. 

CLEARING AND SETTLEMENT

In 2020, a total of 2.305 trades of 
securities registered with CSD were 
cleared and settled. This number 
derived from the trading of an 
amount of 58.699.168 securities, 
corresponding to the settlement 
of 9.080,61 Million MT, as shown in 
table 8.

When compared to 2019, which 
closed with a volume of 1.513 tra-
des carried out, 60.093.891 securi-
ties traded and settlements in the 
amount of 5.415,00 Million MT, re-
presenting a growth of about 52% 
in the volume of trades carried out 
and about 68% in the value sett-
led, against a decrease of 2% in 

de juros (103), amortizações (12), 
aumentos de capital social (7), pa-
gamento de dividendos (5), OPS 
(1) e OPV (1).

A ocorrência de eventos corpo-
rativos tem evoluído ao longo 
dos anos, derivado do aumento 
gradual do número de títulos re-
gistados com especial atenção 
a títulos representativos de dívida. 
Com efeito, em média, tem-se 
registado cerca de doze eventos 
por mês.

COMPENSAÇÃO E LIQUIDAÇÃO

Em 2020 realizaram-se compen-
sações e liquidações de um total 
de 2.305 negócios de títulos regis-
tados na CVM. Este resultado de-
riva da negociação de 58.699.168 
títulos, que gerou a liquidação de 
9.080,61 Milhões de MT, como mos-
tra a tabela 8.

Quando comparado com 2019, 
que fechou com um volume 
de 1.513 negócios realizados, 
60.093.891 títulos negociados e 
compensações na ordem de 
5.415,00 Milhões de Meticais, de-
nota-se um crescimento de cerca 
de 52% do volume de negócios 
realizados e de cerca de 68% do 
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Valores Mobiliários 
Cotados / Listed 
Securities

Número de Negó-
cios / Number of 

Trades

Número de Valores Mobiliá-
rios Negociados / Number of 

Securities Traded

Valor Liquidado 
(MT) / Settled 

Value (MT)
Acções / Shares 2,147 3,794,531 319,354,700.00

Obrigações do Tesou-
ro / Treasury Bonds

75 48,370,566 4,828,704,647.26

Obrigações Corporati-
vas / Corporate Bonds

61 3,928,800 411,134,099.35

Total 2,283 56,093,897 5,559,193,446.61

Unlisted Securities/ 
Valores Mobiliários 
Não Cotados

Número de Negó-
cios / Number of 

Trades

Número de Valores Mobiliá-
rios Negociados / Number of 

Securities Traded

Valor Liquidado 
(MT) / Settled 

Value (MT)
Acções / Shares 13 1,446,621 3,400,939,413.30

Obrigações Corporati-
vas / Corporate Bonds

9 1,158,650 120,714,740.70

Total 22 2,605,271 3,521,654,154.00

Grand Total 2,305 58,699,168 9,080,847,600.61

FONTE: Central de Valores Mobiliários, Dezembro de 2020
SOURCE: Central Securities Depository, December 2020

relation to the number of securities 
traded.

Table 8 – Clearing and Settlement as at 
31 December 2020 

valor liquidado, contra um decrés-
cimo 2% em relação ao número 
de valores negociados.

Tabela 8 – Compensação e 
Liquidação até 31 de Dezembro de 
2020



Literacia Financeira e 
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Internal Management Tools



80 Annual Stock Market Performance Report 2020

Relatório Anual do Desempenho do Mercado Bolsista 2020

The Mozambique Stock Exchan-
ge, aware of the challenges rela-
ted to increasing the levels of liqui-
dity of listed securities, has carried 
out several activities that consist in 
publicizing its services and capital 
market products through magazi-
nes, videos, interviews in the me-
dia, showing the role and advan-
tages as an investment and finan-
cing alternative to the economy.

BVM has also been engaged in 
institutional strengthening, with the 
introduction of new products and 
services, enhancement of regula-
tion, and in strengthening measu-
res to meet the challenges of good 
corporate governance, risk mana-
gement, promotion of transparen-
cy and market integrity. 

2 trainings were carried out with the 
objective of operationalizing the 
Third Market. These actions repre-
sent 25% of the target of 8 trainings 
planned for the year.

16 contents about the capital 
market and Stock Exchange were 
inserted in different Media, namely: 
Television (8), Newspapers (2) and 

A Bolsa de Valores de Moçambi-
que, ciente dos desafios referentes 
ao aumento dos níveis de liquidez 
dos títulos cotados, tem realizado 
um conjunto de actividades que 
consistem na divulgação dos seus 
serviços e produtos do mercado 
de capitais através de revistas, ví-
deos, entrevistas nos órgãos de 
comunicação social, mostrando 
o seu papel e vantagens como al-
ternativa de investimento e finan-
ciamento à economia.

Tem, igualmente, se empenhado 
no fortalecimento institucional, 
com a introdução de novos pro-
dutos e serviços, aprimoramento 
da regulamentação, e no quadro 
do reforço das medidas que visam 
responder aos desafios de boa go-
vernação corporativa, gestão de 
riscos, promoção da transparência 
e integridade do mercado. 

Foram realizadas 2 capacitações 
com o objectivo de operaciona-
lizar o Terceiro Mercado. Estas ac-
ções representam uma realização 
de 25% da meta de 8 capacita-
ções planificadas para o ano.

Foram inseridos 16 conteúdos so-
bre mercado de capitais e Bolsa 
de Valores nos diferentes órgãos 
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Magazines (6). The 16 insertions re-
present 133% of the 12 insertions ini-
tially planned for the year.

BVM has made available the Form 
for the Purchase and Sale of Se-
curities for the Public to better un-
derstand the trading process and 
provide themselves with the neces-
sary information for better decision 
making. 

As regards the Awareness and Dis-
semination Initiatives, BVM reached 
a total of 75.940 people against 
the 20.000 previously established 
by the BVM Financial Education 
Program 2020-2024. The high num-
ber of people covered by these 
actions was due to the intensified 
use of or access to the digital com-
munication platforms that allowed 
the participation of various target 
audiences regardless of their geo-
graphical location.

In 2020, partnerships were stren-
gthened with some public institu-
tions with the aim of implementing 
training and awareness actions for 
sports club managers, sportsmen 
and associations to increase their 

de Comunicação Social, nomea-
damente: Televisão (8), Jornais 
(2) e Revistas (6). As 16 inserções 
representam uma realização de 
133% das 12 inserções inicialmente 
planificadas para o ano.

Ficou disponível na BVM o acesso 
ao Impresso de Compra e Venda 
de Valores Mobiliários para o Públi-
co compreender melhor o proces-
so de negociação e munir-se de 
informação necessária para uma 
melhor tomada de decisão. 

Relativamente as Iniciativas de 
Sensibilização e Divulgação, a 
BVM atingiu um total de 75.940 
pessoas contra os 20.000 previa-
mente estabelecidas pelo Progra-
ma de Educação Financeira da 
BVM 2020-2024. O elevado núme-
ro de pessoas abrangidas nestas 
acções deveu-se a intensificação 
do uso ou acesso das plataformas 
digitais de comunicação que per-
mitiram a participações de vários 
públicos-alvo independentemen-
te da sua localização geográfica.  

O ano de 2020 contou com o re-
forço de parcerias com algumas 
instituições públicas com o objecti-
vo de implementação de acções 
de capacitação e sensibilização 



82 Annual Stock Market Performance Report 2020

Relatório Anual do Desempenho do Mercado Bolsista 2020

knowledge of the capital market 
and BVM, in particular its products, 
services, markets and financial ins-
truments available.

To improve internal management, 
other initiatives, which are part of 
BVM’s efforts, are now underway 
to make the market governed 
by internationally recommended 
practices and standards for Sto-
ck Exchanges and other securities 
market infrastructures. Of these ini-
tiatives, it is important to mention 
the (1) development of a Cyber-
-Security Strategy and (2) Business 
Continuity Plan capable of respon-
ding to the challenges currently im-
posed by the market.

MAIN GUIDING INSTRUMENTS 
CREATED

a) Policy to Prevent and Combat 
Money Laundering and Terrorist 
Financing

BVM’s Policy to Prevent and Com-
bat Money Laundering and Terro-
rist Financing aims to adopt internal 
rules and procedures to enable 

dos dirigentes dos clubes desporti-
vos, dos desportistas e das massas 
associativas no sentido de conhe-
cerem melhor o mercado de capi-
tais e a BVM, em particular os seus 
produtos, serviços, mercados e ins-
trumentos financeiros disponíveis. 

Para a melhoria da gestão inter-
na passaram a estar em curso 
outras iniciativas que fazem parte 
dos esforços da BVM em tornar o 
mercado regido pelas práticas e 
padrões internacionalmente reco-
mendáveis para Bolsas de Valores, 
e outras infra-estruturas do merca-
do de valores mobiliários, das quais 
importa mencionar o (1) desenvol-
vimento de uma Estratégia de Se-
gurança Cibernética e de um (2) 
Plano de Continuidade de Negó-
cios capaz de responder aos de-
safios actualmente impostos pelo 
mercado.

PRINCIPAIS INSTRUMENTOS 
ORIENTADORES CRIADOS

a) Política de Prevenção e 
Combate ao Branqueamento 
de Capitais e Financiamento ao 
Terrorismo

A Política Prevenção e Combate 
ao Branqueamento de Capitais 
e Financiamento ao Terrorismo 
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BVM to comply with the legal and 
regulatory norms to which it is sub-
ject under the Law to Prevent and 
Combat Money Laundering and 
Terrorist Financing (Law No. 14/2013 
of 12 August).

This policy is in response to the res-
ponsibilities and duties set out in 
Law No. 14/2013 of August 12, to-
gether with the respective Regu-
lation, approved by Decree No. 
66/2014 of October 29, where the 
Stock Exchange, as managing 
entity of the secondary market for 
securities, must fulfil for the deve-
lopment and implementation of 
programs for the prevention and 
combating of money laundering 
and terrorism financing.

The adoption of preventive measu-
res to combat Money Laundering 
and Terrorist Financing instituted 
by the Government, international 
organizations and supranational 
bodies is essential to the confiden-
ce of the financial system. With the 
approval and implementation of 
this Policy, BVM demonstrates its 

da BVM tem como objectivo a 
adoptação de normas e proce-
dimentos internos que permitam 
que a BVM possa cumprir com as 
normas legais e regulamentares a 
que se encontra sujeita no âmbito 
da Lei de Prevenção e Combate 
ao Branqueamento de Capitais e 
Financiamento ao Terrorismo (Lei 
nº 14/2013, de 12 de Agosto).

A referida política surge em respos-
ta as responsabilidades e deveres 
plasmados na Lei nº 14/2013, de 
12 de Agosto, conjugado com o 
respectivo Regulamento, aprova-
do pelo Decreto nº 66/2014, de 29 
de Outubro, onde a Bolsa de Va-
lores como entidade gestora do 
mercado secundário de valores 
mobiliários, tem de cumprir para o 
desenvolvimento e aplicação de 
programas para a prevenção e 
combate ao branqueamento de 
capitais e financiamento ao terro-
rismo.

A adopção de medidas preven-
tivas de combate ao Branquea-
mento de Capitais e Financiamen-
to ao Terrorismo, instituídas pelo 
Governo, organizações internacio-
nais e organismos supranacionais 
são essenciais à confiança do siste-
ma financeiro. Com a aprovação 
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commitment and effort in the de-
velopment of skills and the applica-
tion of strict controls in these mat-
ters, assuming as a fundamental 
principle in the exercise of its activi-
ty, the active prevention of money 
laundering and financing of terro-
rism.

b) Internal Control Policy

The Internal Control Policy aims to 
create guidelines, competencies, 
and concepts of internal control, 
fostering good practices neces-
sary to securities management 
area, promoting transparency of 
information, contributing to a be-
tter performance of the institution 
and reinforcing compliance with 
regulatory measures that must be 
adopted by public entities on the 
importance of structuring Internal 
Control in public institutions.

This policy is in response to the pro-
visions of Articles 51 and 53 of Law 
No. 07/2012, the Basic Law on the 
Organization and Functioning of 
the Public Administration, of Fe-
bruary 8, 2012, as well as Article 31 

e implementação desta Política, 
a BVM demonstra o seu compro-
metimento e empenho no desen-
volvimento de competências e na 
aplicação de controlos rigorosos 
nestas matérias, assumindo como 
princípio fundamental no exercício 
da sua actividade a prevenção 
activa do branqueamento de ca-
pitais e do financiamento ao terro-
rismo.

b) Política de Controlo Interno

A Política de Controlo Interno tem 
por objectivo criar directrizes, com-
petências, e conceitos de controlo 
interno, fomentando as boas prá-
ticas exigidas a área de gestão 
valores mobiliários, promovendo 
a transparência de informação, 
contribuindo para um melhor de-
sempenho da instituição e refor-
çando o cumprimento das medi-
das regulamentares que devem 
ser adoptadas pelas entidades 
públicas sobre a importância da 
estruturação do Controlo Interno 
nas instituições públicas.

A referida política surge em respos-
ta ao preconizado nos artigos 51 
e 53 da Lei nº 07/2012, Lei de Base 
da Organização e Funcionamen-
to da Administração Pública, de 8 
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of Law No. 14 /2013, of August 12, 
on Preventing and Combating Mo-
ney Laundering and Terrorist Finan-
cing, in conjunction with article 2 of 
Decree No. 81/2019, of September 
20, which approves the Regulation 
of Internal Audit Activity in the Pu-
blic Sector.

BVM, as managing entity of the 
centralized secondary market for 
securities, considers the imple-
mentation of the regulatory instru-
ments to be essential to ensure a 
transparent and efficient market. 
BVM’s Internal Control Policy is 
designed to help mitigate risks in 
accordance with the comple-
xity of its activities and business, 
as well as to cement the control 
culture, fostering the good prac-
tices necessary to securities ma-
nagement area, thus promoting 
market transparency and contri-
buting to a better performance 
of the institution.

c) Risk Management Policy

The purpose of the Risk Manage-
ment Policy is to establish guideli-
nes to be adopted by BVM in the 

de Fevereiro de 2012, bem como 
o artigo 31 da Lei nº 14 /2013, de 
12 de Agosto, sobre a Prevenção e 
Combate ao Branqueamento de 
Capitais e Financiamento ao Ter-
rorismo, conjugado com o artigo 
2 do Decreto nº 81/2019, de 20 de 
Setembro, que aprova o Regula-
mento da Actividade de Auditoria 
Interna no Sector Público.

A BVM como gestora do mercado 
secundário centralizado de valo-
res mobiliários, considera essencial 
a implementação do preconiza-
do nos instrumentos regulatórios 
por forma a garantir o mercado 
transparente e eficiente. A Política 
de Controlo Interno da BVM vem 
auxiliar na mitigação dos riscos 
de acordo com a complexidade 
das suas actividades e negócios, 
bem como para cimentar a cul-
tura de controlo, fomentando as 
boas práticas exigidas na área de 
gestão de valores mobiliários, pro-
movendo assim a transparência 
do mercado e contribuindo para 
um melhor desempenho da insti-
tuição.

c) Política de Gestão de Risco

A Política de Gestão de Risco tem 
por finalidade estabelecer directri-
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Risk Management process, from 
the identification, assessment, 
monitoring, control, communica-
tion to the treatment and mitiga-
tion of risks inherent to the activi-
ties developed by the institution. 
This policy is in response to the 
responsibilities and duties set out 
in Law No. 14/2013 of 12 August, 
coupled with its Regulation, De-
cree No. 66/2014 of 29 October, 
where the Stock Exchange, as 
managing entity of the secondary 
market for securities, must fulfil for 
the development and implemen-
tation of programs created for the 
prevention and management of 
technical, operational, financial 
and market risks.

d) Risk Management Methodology

BVM’s Risk Management Metho-
dology aims to establish the stages 
of the risk management process 
considering the context of the 
institution. This methodology was 
based on internationally recogni-
zed best practices, seeking to be 
aligned with the COSO/ERM risk 
management model and the ISO 
31000:2018 Standard, and being 
in accordance with BVM’s Risk 

zes a serem adoptadas pela BVM, 
no processo de Gestão de Risco, 
desde a identificação, avaliação, 
acompanhamento, controlo, co-
municação até o tratamento e 
mitigação dos riscos inerentes as 
actividades desenvolvidas pela 
instituição. A referida política sur-
ge em resposta as responsabilida-
des e deveres plasmados na Lei 
nº 14/2013, de 12 de Agosto, con-
jugado com o respectivo Regula-
mento, o Decreto nº 66/2014, de 
29 de Outubro, onde a Bolsa como 
entidade gestora do mercado se-
cundário de valores mobiliários, 
tem de cumprir para o desenvolvi-
mento e aplicação de programas 
criados para a prevenção e ges-
tão de risco técnicos, operacio-
nais, financeiros e de mercado.

d) Metodologia de Gestão de Risco

A Metodologia de Gestão de Ris-
co da BVM tem como objectivo 
estabelecer as etapas do proces-
so de gestão de riscos conside-
rando o contexto da instituição. A 
referida metodologia baseou-se 
nas boas práticas reconhecidas in-
ternacionalmente, procurando es-
tar alinhada ao modelo de gestão 
de risco COSO/ERM e a Norma ISO 
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Management Policy. This metho-
dology thus becomes a reference 
document in the risk management 
process of each of BVM’s organiza-
tional units.

With the implementation of this 
methodology, BVM formalizes the 
already existing risk management 
processes, systematizing the risk 
management process, resulting 
in a more efficient BVM opera-
tion, offering the market better 
products and services, thus pro-
moting a sustainable develop-
ment of the secondary securities 
market.

OTHER ACTIONS REGARDING RISK 
MANAGEMENT
Moreover, within BVM’s risk ma-
nagement process, the processes 
related to the protection of infor-
mation were strengthened with the 
adoption of new instruments, with 
emphasis on the introduction of the 
IT Policies Manual. The mechanisms 
and procedures for disaster reco-
very were also improved, and new 
tools were introduced, which ena-
ble the automation of processes 
related to the execution of security 
copies, providing greater security 

31000:2018, e estando em confor-
midade com a Política de Gestão 
de Riscos da BVM. Esta metodolo-
gia torna-se assim um documento 
de referência no processo de ges-
tão de riscos de cada unidade or-
gânica da BVM. 

Com a implementação desta me-
todologia, a BVM formaliza os já 
existentes processos de gestão de 
risco, sistematizando o processo de 
gestão de risco, resultando numa 
operação da BVM mais eficiente, 
oferecendo ao mercado melhores 
produtos e serviços, promovendo 
assim um desenvolvimento susten-
tável do mercado secundário de 
valores mobiliários. 

OUTRAS ACÇÕES REFERENTES A 
GESTÃO DE RISCO
Ainda dentro do processo de ges-
tão de risco da BVM, foram for-
talecidos os processos relativos a 
protecção de informação com 
a adopção de novos instrumen-
tos, com o destaque para a in-
trodução do Manual de Políticas 
de Informática. Foram também 
melhorados os mecanismos e pro-
cedimentos de recuperação de 
desastres, tendo sido introduzidas 
novas ferramentas que possibilitam 
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a automação de processos relati-
vos a execução de cópias de se-
gurança, conferindo maior segu-
rança e automação na réplica e 
restauração de serviços-chave da 
BVM, reduzindo assim a probabili-
dade de indisponibilidade destes 
serviços ao mercado.

and automation in the replication 
and restoration of BVM’s key servi-
ces, thus reducing the probability 
of unavailability of these services to 
the market.



Considerações Finais
Final Remarks
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Since the beginning of 2020, the 
world has been affected by the ef-
fects of the COVID-19 pandemic, a 
factor that has been aggravated 
by the negative impact of natu-
ral disasters and instability in Cabo 
Delgado Province and the centre 
of the country.  

Despite these setbacks, inclu-
ding the contraction of the global 
economy by -4,4% by the end of 
2020, BVM sought to comply with 
its annual business plan and took 
actions aimed at attracting more 
companies to the stock market, 
with the listing of one more com-
pany on the stock exchange, whi-
ch raised the number of listed com-
panies to 11. 

The year 2020 was a peculiar year 
in which BVM introduced several 
guiding instruments, namely the 
Risk Management Policy, Internal 
Control Policy, Risk Management 
Methodology, Policy to Prevent 
and Combat Money Laundering 
and Terrorist Financing, in addition 
to having innovated in actions to 
promote financial literacy, by in-
tensively using digital media.

Desde o início de 2020 o mundo 
tem sido abalado pelos efeitos da 
pandemia da Covid -19, factor 
este agravado pelo impacto ne-
gativo das calamidades naturais 
e da instabilidade na Província de 
Cabo Delgado e no Centro do 
País.  

Não obstante essas contrarieda-
des, incluindo a contracção da 
economia global em -4,4% até 
finais de 2020, a BVM procurou 
cumprir com o seu plano de activi-
dades anual, tendo desenvolvido 
acções com vista a captar mais 
empresas para o mercado bolsis-
ta, com a admissão à cotação em 
Bolsa de mais uma empresa, que 
veio a elevar para 11 o número de 
empresas cotadas. 

O ano de 2020 foi um ano pecu-
liar em que a BVM introduziu vários 
instrumentos orientadores, nomea-
damente a Política de Gestão de 
Risco, Política de Controlo Interno, 
Metodologia de Gestão de Risco, 
Política de Prevenção e Combate 
ao Branqueamento de Capitais e 
Financiamento ao Terrorismo, além 
de ter inovado nas acções de pro-
moção da literacia financeira, ao 
usar intensivamente os meios digi-
tais.
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For the year 2021, the economy 
is expected to grow positively, al-
though slowly, stimulated by the 
implementation activities of the 
gas exploration projects, and by 
the tendency for recovery in fo-
reign demand, given the disco-
very of the vaccine against CO-
VID-19.

According to BM, a solid and sus-
tainable growth of the economic 
activity requires deepening struc-
tural reforms, considering the limits 
of the monetary policy effects, the 
combination of other economic 
policies, strengthening institutions, 
improving the business environ-
ment, attracting investments and 
creating job opportunities.

In terms of challenges and outlook 
for the year 2021, the Stock Exchan-
ge will continue to:

(i) Promote the attraction of 
more companies to the 
stock market; 

(ii) Improve the legal and reg-
ulatory framework, making 
it more flexible and promot-
ing the financial system, as 
well as technological scal-
ing;

Para o ano 2021, espera-se um 
crescimento positivo da econo-
mia, embora lento, estimulado 
pelas actividades de implantação 
dos projectos de exploração de 
gás, e pela tendência para a recu-
peração da procura externa, face 
da descoberta da vacina contra a 
COVID-19. 

Segundo o BM, um crescimento 
sólido e sustentável da activida-
de económica requer o aprofun-
damento de reformas estruturais, 
tendo em conta os limites dos 
efeitos da política monetária, a 
combinação de outras políticas 
económicas, fortalecimento das 
instituições, melhoria do ambiente 
de negócios, atracção de investi-
mentos e criação de empregos.

Em termos de desafios e perpecti-
vas para o ano de 2021, a Bolsa de 
Valores vai continuar a: 

(i) Promover a captação de 
mais empresas para o mer-
cado bolsista; 

(i) Aprimorar o quadro legal 
e regulamentar, tornando-
-o mais flexível e promotor 
do sistema financeiro, bem 
como proceder ao dimen-
sionamento tecnológico; 
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(iii) Promote the introduction of 
new products and services 
in the market, to allow com-
panies and investors the op-
portunity to diversify financ-
ing, investment and savings 
alternatives; and,

(iv) Promote Financial Educa-
tion and continue to dis-
seminate information about 
the Capital Market and the 
Stock Exchange to priority 
target audiences (entrepre-
neurs, potential investors, 
professional classes, govern-
ment leaders and execu-
tives, students and scholars, 
young people, women, chil-
dren and others.

(iii) Promover a introdução de 
novos produtos e serviços 
no mercado, para permitir 
que empresas e investidores 
tenham oportunidade de 
diversificar as alternativas de 
financiamento, investimento 
e poupança; e,

(iv) Promover a Educação Fi-
nanceira e continuar a di-
vulgar informação sobre 
o Mercado de Capitais e 
a Bolsa de Valores para os 
públicos–alvo prioritários 
(empresários, potenciais in-
vestidores, classes profissio-
nais, dirigentes e quadros do 
Estado, estudantes e aca-
démicos, jovens, mulheres, 
crianças e outros).



Operadores de Bolsa
(Corretores)

Brokers
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Standard Bank
Av.10 de Novembro, no.420,  Maputo
Telefone: +258 (21) 501 100 / +258 (21) 501 000
Fax:        +258 (21) 352 563

Banco Comercial e de Investimento
Av. 25 de Setembro, Prédio John Orr’s, 1645, CP 4765,  Maputo
Telefone:  +258 (21) 353 700 / +258 (21) 353 723
Fax:         +258 (21) 311 613/ +258 (21) 307 152

Millennium bim
Rua dos Desportistas,  Nº 873 – 879,  Maputo
Telefone:  +258 21 351 500
Fax:         +258 21 354 463

Moza Banco
Rua dos Desportistas,  Edifício  JAT 5.3 n.º  921, Maputo
Telefone:    +258 (21) 342 036

Banco Nacional de Investimento
Av. Julius Nyerere, 3504 Bloco A2, 4668 Maputo
Telefone: +258 (21) 498 581
Fax:        +258 (21) 498 595

Banco de Investimento Global
Av. Vladimir Lenine, n174, Ed Millennium Park, 11º Andar, Maputo
Telefone:    +258 (21 ) 480 169 / +258  84 094 80 00

Cooperativa de Poupança e Crédito
Av. 25 de Setembro nº 1695 – 3º andar, Maputo
Telefone:     +258 (21) 307 753 / Fax: +258 (21) 307 754
E-mail:        cpc-sc@teledata.mz

Opportunity Bank
Av. 24 de julho, nr 4136, Bairro da Malanga, Maputo - Moçambique
Telefone:     +258 21 407 474

Banco Único
Av. Julius Nyerere, nº 590, CP 3698, Maputo
Telefone:  +258 (21) 488 400
Fax:         +258 (21) 488 484

Capital Bank
Av. 25 de Setembro, Edifício Maryah, 7º Piso, Aterro do Maxaquene, Maputo
Telefone:    +258 21 320 751/53
Fax:           +258 21 314 797

BancABC Moçambique
Rua dos Desportistas nº 733, Edifício JAT 6 - 3, 13º andar, Maputo
Telefone:  +258 (21) 34735 / +258 (21) 348 35
Fax:         +258 (21) 487 474

Banco Mais
Av. Julius Nyerere, 2385Maputo
Telefone:    +258 21 314 881

Absa Bank Moçambique 
Av. 25 de Setembro, nº 1184, Maputo
Telefone: +258 (21) 313 453 /  +258 (21) 303 037
Fax:        +258 (21) 313 454

Amaramba Capital Broker – Sociedade Corretora
Av. 25 de Setembro, 1821, Maputo - Moçambique 
Telefone: +258 87 300 2540



Glossário dos Termos
Glossary
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SHARES
Securities representing the share 
capital of a corporation.

ADMISSION TO LISTING
A security is admitted to listing 
when it becomes tradable on a 
Stock Exchange and complies with 
the rules therein, to which a market 
price is assigned, that can vary 
according to the market demand 
and supply.

MARKET CAPITALIZATION
Indicator that assesses the stock 
market’ depth, since it indicates 
the securities’ market value at a 
given time, i.e., market capitaliza-
tion shows the market potential. 
This indicator is obtained from the 
product of the last price by the 
number of securities admitted to 
listing and it can be calculated for 
all listed securities.

ISSUANCE/ISSUE
Creation and offering of securities 
in the financial market, often done 

ACÇÕES
Títulos representativos do capital 
social de uma sociedade anóni-
ma.

ADMISSÃO À COTAÇÃO
Um título é admitido à cotação 
quando passa a ser transaccio-
nado numa Bolsa de Valores, em 
conformidade com as regras des-
ta, onde lhe é atribuída uma cota-
ção de valor que varia em função 
da procura e da oferta de merca-
do.

CAPITALIZAÇÃO BOLSISTA
Indicador usado para avaliar a 
profundidade do mercado de 
bolsa, na medida em que indica o 
valor de mercado dos valores mo-
biliários num dado momento, isto 
é, a capitalização bolsista indica 
o potencial de mercado. Este indi-
cador obtém-se do produto da úl-
tima cotação (preço) pelo núme-
ro de títulos admitidos à cotação 
e pode ser calculado para todos 
os valores mobiliários cotados em 
bolsa.

EMISSÃO
Criação e oferta de valores mo-
biliários no mercado financeiro, 
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in order to raise money for the is-
suer.

PRIMARY MARKET
Market for the issuance and place-
ment of new securities in the capi-
tal market. 

SECONDARY MARKET
Market where the securities crea-
ted in the primary market are tra-
ded among private and institutio-
nal investors.

OFFICIAL MARKET
The Official Market (MCO) is the 
main market segment of the Mo-
zambique Stock Exchange and is 
intended for admission to listing of 
securities that meet the require-
ments below:

 16 Million Meticais of the 
company’s equity capital;

 Dispersion of 15% of the 
share capital;

 Two (2) years of audited ac-
counts; and,

muitas vezes como forma de ob-
tenção de fundos para a entidade 
emitente.

MERCADO PRIMÁRIO
Mercado destinado à emissão e 
colocação de novos valores mobi-
liários no mercado de capitais. 

MERCADO SECUNDÁRIO
Mercado onde se transaccionam, 
entre investidores particulares e 
institucionais, os valores mobiliários 
criados no mercado primário.

MERCADO DE COTAÇÕES OFICIAIS
O Mercado de Cotações Oficial 
(MCO) é o principal segmento de 
mercado da Bolsa de Valores de 
Moçambique e se destina admis-
são à cotação de valores mobiliá-
rios que reúnam os requisitos que 
se seguem abaixo:

 16 Milhões de Meticais de 
Capitais próprios da socie-
dade;

 Dispersão de 15% do capital 
social;

 Dois (2) anos de contas au-
ditadas; e,
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 The company presents an 
adequate economic and 
financial situation.

SECOND MARKET
It is a market intended for the tra-
ding of securities issued by Small 
and Medium Enterprises (SMEs), 
provided that they meet the requi-
rements below:

 4 million MT of the compa-
ny’s equity capital;

 Dispersion of 5% of the share 
capital;

 Nine (9) months of audited 
accounts; and,

 The company presents an 
adequate economic and 
financial situation.

THIRD MARKET
It is a market intended for the tra-
ding of shares of a specific seg-
ment of companies that do not 
meet, at the time of listing, the 
requirements currently required 
for the “Official Market” or the “Se-
cond Market” two existing markets 
in BVM, but that demonstrate the 
potential to meet such require-
ments within a reasonable time-
frame.

 A sociedade deve apresen-
tar uma adequada situa-
ção económico-financeira

SEGUNDO MERCADO
É um mercado destinado à tran-
sacção de valores mobiliários emi-
tidos por Pequenas e Médias Em-
presas (PME’s), desde que reúnam 
os requisitos que se seguem abaixo:

 4 Milhões de MT de capitais 
próprios da sociedade;

 Dispersão de 5% do capital 
social;

 Nove (9) meses de contas 
auditadas; e,

 A sociedade deve apresen-
tar uma adequada situa-
ção económico-financeira

TERCEIRO MERCADO
É um mercado destinado a tran-
saccionar acções de um seg-
mento específico de empresas, 
que não reúnam, no momento 
da admissão à cotação, os requi-
sitos actualmente exigidos para o 
“Mercado de Cotações Oficiais” 
ou “Segundo Mercado” dois mer-
cados existentes na BVM, mas 
que demostrem ter potencial de 
preencherem tais requisitos num 
horizonte temporal razoável.
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TRADES
Transactions, that is, the buy and 
sell of securities.

BONDS
Tradable securities representing 
medium or long-term debt (more 
than one year) incurred by Com-
panies and/or the State, in the first 
case called Corporate Bonds and, 
in the later, Treasury Bonds.

COMMERCIAL PAPER
Tradable securities represen-
ting a short-term debt (no more 
than one year) incurred by com-
panies, often used to finance 
cash deficits.

CALL SYSTEM

System in which all the purchase 
and sale bids, for each security, 
are processed together at one or 
more predetermined moments of 
the trading sessions, thus, genera-
ting transactions in a single price 
for each call.

NEGÓCIOS
Transacções, ou seja, operações 
de compra e venda de valores 
mobiliários.

OBRIGAÇÕES
Títulos transaccionáveis, represen-
tativos de dívida, de médio ou 
longo prazo (mais de um ano), por 
empresas e/ou pelo Estado, de-
nominando-se, no primeiro caso, 
Obrigações Corporativas e, no 
segundo caso, Obrigações do Te-
souro.

PAPEL COMERCIAL
Título transaccionável representa-
tivo de dívida contraída por em-
presas, a curto prazo (no máximo 1 
ano), frequentemente usado para 
financiar défices de tesouraria.

SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO POR 
CHAMADA
Sistema com base no qual todas 
as ofertas de compra e de venda, 
para cada valor mobiliário, são 
objecto de tratamento conjunto, 
num ou mais momentos pré-de-
terminados da sessão de bolsa, 
gerando em consequência a reali-
zação de operações a uma única 
cotação em cada chamada.
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REGISTRATION SYSTEM

System in which transactions invol-
ving a significant volume of securi-
ties are carried out.

TURNOVER
Stock market liquidity indicator 
that correlates the amount of the 
trades with the market capitaliza-
tion and can be determined by 
the ratio between these two va-
riables.

PUBLIC FUNDS
Tradable securities representing 
medium or long-term debt (more 
than one year) and issued by the 
State, denominated for this specific 
case as Public Funds. 

CLEARING
Corresponds to the calculation of 
net obligations (debts) before pay-
ment (settlement).          

SETTLEMENT
The set of processes aimed at trans-
ferring assets and financial resour-
ces between buyers and sellers, eli-

SISTEMAS DE NEGOCIAÇÃO POR RE-
GISTO
Sistema em que tem lugar ope-
rações que têm por objecto uma 
quantidade significativa de valo-
res mobiliários.

TURNOVER
Indicador de liquidez do mercado 
bolsista que relaciona o montante 
das transacções com a capitaliza-
ção bolsista e pode ser determi-
nado pelo quociente entre estas 
duas variáveis. 

TÍTULOS PÚBLICOS
Títulos transaccionáveis represen-
tativos de dívida de médio ou 
longo prazo (mais de um ano), e 
emitidos pelo Estado, denominan-
do-se para o caso específico, Títu-
los de Reembolso. 

COMPENSAÇÃO
Corresponde ao cálculo das obri-
gações líquidas (dívidas) antes 
que ocorra o devido pagamento 
(liquidação).          

LIQUIDAÇÃO
O conjunto de processos que efec-
tiva a transferência de activos e 
recursos financeiros entre compra-
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mination the rights and obligations 
arising from the clearing.

SECURITIES
Term used to describe a wide 
variety of tradable or negotiab-
le investment instruments such as 
shares, bonds, participation units, 
warrants, investment funds’ units, 
derivatives (futures, options) and 
others.

NOMINAL VALUE
Face value of a share or bond.

VALUE OF TRADES
Amount resulting from the trades 
carried out on the Stock Exchan-
ge. It is determined by the product 
between the volume of trades and 
the traded price.

PUBLIC LIMITED COMPANIES
A Public Limited Company is a le-
gal form of incorporation of com-
panies in which the share capital 
is divided into parts representing 
shares, which can be traded freely, 

dores e vendedores, extinguindo 
desta forma os direitos e obriga-
ções oriundas da compensação.

VALOR MOBILIÁRIO
Termo utilizado para descrever 
uma ampla variedade de instru-
mentos de investimento transac-
cionáveis, ou negociáveis, tais 
como acções, obrigações, títulos 
de participação, warrants, unida-
des de participação em fundos de 
investimento, instrumentos deriva-
dos (futuros, opções), e outros.

VALOR NOMINAL
Valor facial de uma acção ou 
obrigação.

VOLUME DE TRANSACÇÕES
Montante resultante das transac-
ções realizadas na Bolsa de Valo-
res. É determinado pelo produto 
entre a quantidade transacciona-
da e a cotação (preço da tran-
sacção).

SOCIEDADE ANÓNIMA
É uma forma jurídica de constitui-
ção de empresas na qual o capi-
tal social está dividido em títulos 
que representam partes (acções), 
que podem ser transaccionadas 
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without the need for public deed 
or another notarial act.

LIQUIDITY
Economic concept that considers 
how easily an asset can be con-
verted into cash. In other words, 
the ease of conversion of an invest-
ment without significant loss in its 
value measures its liquidity, so the 
faster this conversion is, the more 
net that asset will be.

DEALER
It is an English word, which in Portu-
guese means “negociante”. 

In the world of finance, the term 
“dealer” is used to refer to the sel-
f-employed financial intermediary, 
receiving an amount for the tran-
sactions and trades s/he carries 
out. 

BROKER
It is an agent or company that in-
terconnects a buyer and a seller. 
In Portuguese, the term “broker” 
means “corrector” or “interme-

livremente, sem necessidade de 
escritura pública ou outro acto no-
tarial.

LIQUIDEZ
Conceito económico que con-
sidera a facilidade com que um 
activo pode ser convertido em di-
nheiro. Por outras palavras, o grau 
de facilidade de conversão de um 
investimento sem perda significati-
va de seu valor mede sua liquidez, 
por conseguinte, quanto mais rápi-
da for essa conversão, mais líquido 
esse activo será.

DEALER
É uma palavra da língua inglesa, 
que na tradução para o português 
significa “negociante”. 

No mundo das finanças, o ter-
mo “dealer” é utilizado para de-
signar o intermediário financeiro 
que trabalha por conta própria, 
recebendo uma quantia referen-
te às transacções e negócios que 
efectua. 

BROKER
É um agente ou uma empresa 
que faz a interligação entre um 
comprador e um vendedor. Em 
português, o termo “broker” signi-
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diário”. The expression has a very 
diverse application in economic 
vocabulary. Its main uses are rela-
ted to trade, mainly in the financial 
sector (Capital markets, Credit, 
among others). 

The big difference between Dealer 
and Broker in the financial world 
is that the latter (broker) can only 
exercise purchase and sale tran-
sactions to third parties while the 
Dealer can purchase/sell to himself 
and third parties. 

DIVIDEND
The concept of dividend can be 
defined as a remuneration paid by 
publicly traded companies, which 
is usually determined using a per-
centage of their profits relating to a 
predetermined period.

STOCK MARKET INDEX
Indexes include the currency 
value of a particular share port-
folio, regarded as more represen-
tative in the total market move-
ment, of companies operating in 
certain sectors of the economy or 
which differ due to some specific 

fica “corretor” ou “intermediário”. 
A expressão possui uma aplicação 
bastante diversificada no vocabu-
lário econômico. Seus usos princi-
pais estão ligados ao comércio, 
principalmente no sector financei-
ro (Mercados: de Capitais, de Cré-
dito, entre outros). 

A grande diferença entre Dealer e 
Broker no mundo financeiro é que 
este último (broker) só pode exer-
cer operações de compra/ven-
da para terceiros enquanto que 
o Dealer pode comprar/vender 
para si e para terceiros.

DIVIDENDO
O conceito de dividendo pode ser 
definido como uma remuneração 
paga pelas companhias abertas a 
seus accionistas, que geralmente 
é definida através de uma percen-
tagem de seus lucros referentes a 
um período pré-estabelecido.

ÍNDICE DE BOLSA
Índices englobam o valor em 
moeda corrente de determinada 
carteira de acções, consideradas 
mais representativas no movimen-
to total do mercado, de empre-
sas actuantes em determinados 
sectores da economia ou que se 
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diferenciam devido alguma ca-
racterística específica. A variação 
do índice espelha a tendência da 
bolsa - de alta ou de baixa - em 
um determinado momento de ne-
gociação, ou ao final dele, com-
parando-se com o índice do dia 
anterior.

ORDEM DE BOLSA
Uma ordem é uma instrução para 
comprar ou vender um activo em 
um mercado financeiro, como bol-
sas de valores.

INVESTIDOR
É uma pessoa física ou jurídica que 
faz investimentos com capital em 
empresas com um alto potencial 
de crescimento.

TRADER
É um profissional responsável por 
negociar activos na Bolsa de Va-
lores, emitindo ordens de compra 
e venda.

OEOT´S
Operadores Especializados em 
Obrigações de Tesouro

São intermediários financeiro com-
prometido com o Estado na colo-

features. The variation in the index 
reflects the trend of the stock ex-
change - up or down - at a given 
moment of trading or by the end 
of it, compared to the previous 
day’s index.

STOCK EXCHANGE ORDER
An order is an instruction to buy or 
sell an asset in a financial market 
such as stock exchanges.

INVESTOR
It is a natural or legal person who 
makes capital investments in 
companies with high growth po-
tential.

TRADER
It is a professional responsible for 
trading assets in the Stock Ex-
changes by issuing buy and sell 
orders.

OEOT´S
Brokers Specialized in Treasury 
Bonds (OEOT´s)

An acronym used for financial in-
termediaries committed to the 
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cação das Obrigações do Tesouro, 
de acordo com o programa anual 
de emissão, assegurando o acesso 
dos investidores as emissões destes 
valores mobiliários e a sua liquidez 
no mercado secundário.

State in placing Treasury Bonds in 
accordance with the annual issue 
schedule, ensuring investors’ ac-
cess to the issue of these securities 
and their liquidity in the secondary 
market.
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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 


