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A globalização económica está am-
pliando a riqueza em algumas regiões, 
países e grupos sociais no mundo, 
mas é vital que os mercados abertos 
possam partilhar os benefícios des-
sa prosperidade de forma mais justa, 
equitativa e sustentável. O livre comér-
cio, o crescente fluxo de investimentos 
e o foco para as exportações tem sido 
a pedra angular do crescimento eco-
nómico em várias nações, mas não 
conseguiremos manter esse ritmo se o 
mesmo favorecer apenas alguns e não 
muitos cidadãos. Um mercado secun-
dário dinâmico, inclusivo e vibrante, 

BVM com foco em dinamizar o 
Mercado Secundário e promover a 
Inclusão Financeira

BVM with a focus to pep up the 
Secondary Market and promote 
Financial Inclusion

Economic globalization is expanding 
wealth in some regions, countries 
and social groups in the world, but 
it is vital that open markets can sha-
re the benefits of this prosperity in 
a more just, equitable and sustaina-
ble way. Free trade, the investments 
growing flow and the focus on ex-
ports have been the cornerstone of 
economic growth in several nations, 
but we will not be able to maintain 
that pace if it favors only a few and 
not many citizens. A dynamic, inclu-
sive and vibrant secondary market, 
as well as the expansion of measures 
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bem como a expansão das medidas 
visando a inclusão financeira, podem 
ser parte da solução para o empodera-
mento económico dos moçambicanos 
de baixa e média renda, tornando-os 
actores activos no desenvolvimento 
económico. 

O desempenho dos mercados bolsistas 
ao nível de várias regiões do mundo 
tem crescido em decorrência da cres-
cente necessidade de obtenção de fi-
nanciamento por parte das empresas. 
Em África, por exemplo, no seu geral 
o desempenho económico continuou 
a melhorar com o crescimento do pro-
duto interno bruto a atingir cerca de 
3,5 por cento em 2018, praticamente 
o mesmo valor de 2017, tendo subido, 
no entanto, 1,4 pontos percentuais dos 
2,1 por cento registado em 2016. 

Em 2019, todos os segmentos de mer-
cados accionistas e obrigacionistas, 
sem excepção, tiveram bons desempe-
nhos, dos melhores das últimas quatro 
décadas, contrariando o ocorrido em 
2018 e sobretudo no culminar desse 
ano. Pela primeira vez desde há muitos 
anos deixou de se ouvir falar de graves 
ameaças de inflação ou deflação, dese-
quilíbrios externos ou orçamentais ou 
até falências de países, nas principais 
economias ou regiões mundiais.

aimed at financial inclusion, may be 
part of the solution for the economic 
empowerment of low-and middle-
-income Mozambicans, making them 
active players in economic develop-
ment.

The stock market’s performance of va-
rious regions of the world has grown 
due to the companies growing need 
for obtain financing. In Africa, for 
example, in general, the economic per-
formance continued to improve with 
the gross domestic product growth 
reaching about 3.5 percent in 2018, 
practically the same value as in 2017, 
having risen, however, by 1.4 percen-
tage points of the 2.1 percent recorded 
in 2016.

In 2019, all market segments (the equi-
ty and bond’s markets), performed 
well, one of the best performance in 
the last four decades, contrary to what 
happened in 2018 and especially at the 
end of that year. For the first time in 
many years, there has been no more 
talk of serious threats of inflation or 
deflation, external or budgetary imba-
lances or even bankruptcies in coun-
tries, in the main world economies or 
regions.
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Ao nível internacional, dados das Na-
ções Unidas, no seu relatório “World 
Economic Situation and Prospects 2019”, 
apontam que a perspectiva do cresci-
mento da economia mundial era de 
expandir-se a um ritmo constante de 
3,0% em 2019 e 2020.

O Oriente e as regiões do Sul da Ásia 
mantiveram um forte percurso de 
crescimento, enquanto muitas expor-
tações de “commodities” continuaram 
a ser objecto de recuperação gradual. 
Em relação a região norte de África e 
Médio Oriente, as perspectivas foram 
influenciadas por vários factores, in-
cluindo o preço do petróleo, as sanções 
impostas pelos EUA no Irão, além de 
tensões geo-políticas e conflitos civis 
que muitas vezes originam guerras.

O desempenho económico em vários 
mercados emergentes e em desenvol-
vimento como a América Latina, Mé-
dio Oriente e Europa encontravam-se 
sob pressão macroeconómica, o que 
resultou numa situação de incerteza e 
riscos quanto ao crescimento económi-
co. Em outros países, como a China e 
os Estados Unidos, previa-se uma de-
saceleração da economia. 

Previa-se que o crescimento económi-
co da África aumentasse ligeiramente 
de 3,2% em 2018 para 3,4% em 2019 

At the international level, data from 
the United Nations, in its “World Eco-
nomic Situation and Prospects 2019” 
report, point out that the economy 
world growth perspective was to ex-
pand at a constant rate of 3.0% in 2019 
and 2020.

The East and the South Asia regions 
maintained a strong growth path, 
while many commodity exports re-
maining to be the gradual recovery 
object. With regard to the North 
Africa and Middle East region, the 
outlook was influenced by several 
factors, including oil price, US sanc-
tions imposed on Iran, as well as geo-
-political tensions and civil strife that 
often lead to wars.

The economic performance in several 
emerging and developing markets 
such as Latin America, the Middle East 
and Europe were under macroecono-
mic pressure, which resulted in an un-
certainty situation and risks regarding 
economic growth. In other countries, 
such as China and the United States, 
the economy was expected to slow 
down.

Africa’s economic growth was expec-
ted to increase slightly from 3.2% in 
2018 to 3.4% in 2019 and 3.7% in 2020. 
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e 3,7% em 2020. Essa aceleração mo-
derada esperava-se que fosse apoia-
da por factores externos, incluindo 
o fortalecimento da demanda global 
por produtos africanos e factores do-
mésticos, como consumo privado ro-
busto, sustentando investimentos em 
infra-estruturas e aumento da pro-
dução de petróleo, principalmente 
devido ao desenvolvimento de novos 
campos.

Ao nível doméstico, dados provenien-
tes do Instituto Nacional de Estatística 
(INE) e do Balanço do PES 1º Semes-
tre de 2019, indicam que durante o 
primeiro trimestre de 2019, apesar de 
uma conjuntura económica adversa, 
o Produto Interno Bruto registou um 
crescimento de 2,5% e a inflação mé-
dia no País situou-se em 3,83%, contra 
6,6% registada em igual período de 
2018, abaixo da média de 6,9% previs-
ta para o ano de 2019, considerando 
o desempenho da economia positivo, 
apesar de algumas adversidades que 
influenciaram e condicionaram o de-
sempenho da actividade económica, 
tais como factores climáticos adversos, 
continuação das restrições orçamentais 
e a instabilidade em algumas regiões 
do país que afectaram o ambiente de 
negócios. É necessário, também, ter em 
consideração que o ano 2019 foi atípi-

This moderate acceleration was ex-
pected to be supported by external 
factors, including strengthening glo-
bal demand for African products and 
domestic factors, such as robust pri-
vate consumption, sustaining infras-
tructure investments, and increased 
oil production, mainly due to the new 
fields development.

At the domestic level, data from the 
National Statistics Institute (INE) 
and the Balance of PES 1st Semester 
of 2019, indicate that during the first 
quarter of 2019, despite an adverse 
economic environment, the Gross 
Domestic Product registered a grow-
th of 2.5% and the average inflation 
in the country stood at 3.83%, against 
6.6% recorded in the same period of 
2018, below the average of 6.9% fo-
recast for the year 2019, considering 
the positive economic performance, 
despite of some adversities that in-
fluenced and conditioned the perfor-
mance of economic activity, such as 
adverse climatic factors, continued 
budgetary restrictions and instability 
in some regions of the country that 
affect the business environment. It is 
also necessary to take into account 
that 2019 was atypical year, due to 
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co, em virtude de ser um ano eleitoral, 
em que pela primeira vez realizaram-
-se as eleições para Governadores Pro-
vinciais (além das Presidenciais, para 
a Assembleia da República e para as 
Assembleias Provinciais), no quadro 
das reformas adoptadas visando a ex-
tensão da descentralização no país.  

Este desempenho positivo da activida-
de económica foi atribuído em primei-
ro lugar ao sector terciário que cresceu 
em 1,5%, com maior destaque para o 
ramo de serviços financeiros, com um 
crescimento na ordem de 5,6%, seguin-
do o sector primário, com um cresci-
mento de 0,72%, com o contributo do 
ramo da Pesca com 4,1%; contudo, o 
sector secundário foi o que teve uma 
desaceleração na ordem de - 0,87%, in-
duzido pela indústria transformadora 
que registou um decréscimo na ordem 
de - 2,6% (Balanço do Plano Económi-
co e Social – BdPES - 1º Semestre de 
2019).

O ano de 2019 foi um ano especial para 
a BVM, pois a instituição completou 
vinte (20) anos de funcionamento efec-
tivo, e foram realizados eventos de vul-
to, com destaque para: (i) realização da 
Oferta Pública de Venda de acções da 
HCB, que foi a maior operação jamais 
realizada pela BVM sob ponto de vista 
de abrangência e inclusão; (ii) realiza-

being an electoral year, in which for 
the first time elections were held for 
Provincial Governors (in addition to 
the Presidential, the Republic Assem-
bly and the Provincials Assemblies), 
within the framework reforms adop-
ted aiming at the extension of country 
decentralization.

This positive performance of econo-
mic activity was attributed primarily 
to the tertiary sector, which grew by 
1.5%, with greater emphasis on the 
financial services sector, with growth 
of around 5.6%, following the primary 
sector, with a 0.72% growth, with the 
contribution of the Fisheries sector 
with 4.1%; however, the secondary 
sector experienced a slowdown of - 
0.87%, induced by the manufacturing 
industry, which registered a decrease 
of - 2.6% (Economic and Social Plan 
Balance - BdPES – 2019 1st Half).

2019 was a special year for BVM, the 
institution turned twenty (20) years of 
effective operation, and major events 
were held, with emphasis on: (i) the 
HCB Public Offering, which was the 
largest operation ever carried out by 
BVM from the scope’s and inclusion 
point of view; (ii) holding of a CDM 
Public Subscription Offer, which re-



10 Annual Stock Market Performance Report 2019

Relatório Anual do Desempenho do Mercado Bolsista 2019

ção de Oferta Pública de Subscrição da 
CDM, que representou a maior opera-
ção de bolsa na perspectiva de mon-
tantes envolvidos; (iii) a BVM efectuou 
a avaliação de Meio Termo do seu 
Plano Estratégico (com vigência entre 
2017-2021), tendo-se constatado que 
os principais indicadores de avaliação 
foram positivamente alcançados; (iv) 
foi lançado o Terceiro Mercado de Bol-
sa, um instrumento para promover os 
dois mercados oficiais de bolsa (Mer-
cado de Cotações Oficiais – MCO – e o 
Segundo Mercado); (v) os investidores 
e o público em geral passaram a bene-
ficiar de uma ferramenta de consulta e 
acompanhamento do mercado, que é o 
Índice de Bolsa (IBVM); (vi) foi lança-
da a iniciativa Premiações BVM, para 
estimular os intervenientes do merca-
do bolsista e obrigacionista, incluindo 
os pesquisadores e jornalistas, e; (vii) 
foi o ano em que pela primeira vez co-
taram-se na BVM três (3) empresas.

No exercício das nossas actividades, 
procuramos potenciar o mercado com 
a introdução do “Índice de Bolsa”, 
instrumento de grande utilidade para 
os investidores, que os permitirá fazer 
o acompanhamento do comportamen-
to e as tendências do mercado bolsis-
ta. O índice de Bolsa tem o condão de 
ajudar as empresas a ganharem maior 

presented the largest stock exchange 
operation from the perspective of the 
amounts involved; (iii) BVM carried 
out a Strategic Plan mid-term evalua-
tion (effective 2017-2021), and it was 
noted that the main evaluation indica-
tors were positively achieved; (iv) the 
Third Stock Market was launched, ai-
med to promote the two official stock 
markets (Official Listed Market - MCO 
- and the Second Market); (v) investors 
and the general public started to be-
nefit from a market consultation and 
monitoring tool, which is the Stock 
Exchange Index (IBVM); (vi) the BVM 
Awards initiative was launched, to sti-
mulate players in the stock and bond 
markets, including researchers and 
journalists, and; (vii) it was the year 
that tree (3) new companies were lis-
ted on the BVM.

In the performance of our activities, 
we seek to boost the market with the 
introduction of the “Stock Exchange 
Index”, an instrument of great use for 
investors, which will allow them to 
monitor the stock market behaviour 
and trends. The stock index can help 
companies gain greater national and 
international exposure, increase the 
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exposição nacional e internacional, 
ampliar a visibilidade da Bolsa, atrair 
para a Bolsa os investidores nacio-
nais e internacionais e colmatar uma 
lacuna existente no cumprimento do 
Protocolo de Finanças e Investimen-
tos da SADC, que procura promover a 
harmonização do quadro financeiro e 
políticas de investimento dos Estados 
membros, a fim de torná-las consisten-
tes com os objectivos da SADC.

Foi igualmente lançado o “Terceiro 
Mercado” de Bolsa, que resultou de 
uma profunda reflexão entre a BVM e 
as instituições parceiras, como a Con-
federação das Associações Económi-
cas de Moçambique (CTA), o Instituto 
de Gestão das Participações do Estado 
(IGEPE), o Instituto para a Promoção 
das Pequenas e Médias Empresas 
(IPEME), a Ordem dos Contabilistas e 
Auditores de Moçambique (OCAM) e 
o Instituto Superior de Contabilidade 
e Auditoria de Moçambique (ISCAM), 
com o objectivo de ampliar o leque de 
empresas cotadas na Bolsa, incremen-
tar os seus principais indicadores de 
crescimento, nomeadamente a capita-
lização bolsista do mercado, o volume 
de negócios, a liquidez do mercado,  o 
número de títulos cotados (e de titula-
res) e registrados na Central de Valores 
Mobiliários (CVM).

stock’s visibility, attract national and 
international investors to the stock 
market and fill a gap in compliance 
with the SADC Finance and Invest-
ment Protocol, which seeks to promo-
te the harmonization of the financial 
framework and investment policies of 
the member states, in order to make 
them consistent with the SADC objec-
tives.

The “Third Market” of the Stock Ex-
change was also launched, which re-
sulted from a deep reflection between 
the BVM and partner institutions, such 
as the Confederation of Economic As-
sociations of Mozambique (CTA), the 
States Shares Management Agency 
(IGEPE), the Promotion of Small and 
Medium Enterprises Institute (IPE-
ME), the Order of Accountants and 
Auditors of Mozambique (OCAM) 
and the Higher Institute of Accoun-
ting and Auditing of Mozambique (IS-
CAM), with the aim of expanding the 
range of companies listed on the stock 
exchange, to increase its main growth 
indicators, namely the market capi-
talization, the volume of trades, the 
market liquidity, the number of listed 
securities (and holders) and registered 
in the Central Securities Depository 
(CSD).
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Foi neste contexto que o mercado bol-
sista teve um desempenho positivo no 
ano de 2019, com a introdução de no-
vos serviços com impacto nos indica-
dores do mercado. A seguir apresenta-
mos alguns dos principais indicadores 
de bolsa alcançados durante o ano:

A Capitalização Bolsista teve um incre-
mento na ordem de 19,6%, comparado 
ao período homólogo de 2018, e o volu-
me de negócios foi de 5.100,00 Milhões 
de MT, representando um crescimento 
de 54,1%, tendo em conta que em 2018 
foi de 3.309,00 Milhões de MT.

A liquidez do mercado situou-se em 
5,0%, notando-se um crescimento em 
relação a 2018, que foi de 3,9%. O nú-
mero de negócios foi de 1.469 ao longo 
do ano, dos quais cerca de 1.307 corres-
pondem a acções. 

O desempenho do mercado bolsista foi 
potenciado com a admissão à cotação 
de mais três (3) empresas, represen-
tando uma realização de 150% de uma 
meta de 2 empresas inicialmente pre-
vistas para o ano. Foram admitidas à 
cotação na BVM as seguintes empresas:

 a) Arco Investimentos, S.A.: Sub-
meteu o seu pedido, junto à Bol-
sa de Valores de Moçambique 
(BVM) por intermediação do 
Banco MAIS - Banco Moçambi-

It was in this context that the stock 
market had a positive performance in 
2019, with the introduction of new ser-
vices with an impact on market indica-
tors. Below, are some of the main stock 
market indicators achieved during the 
year:

The Market Capitalization increased 
by 19.6%, compared to the same pe-
riod in 2018, and the trading value was 
MZN 5,100.00 million, representing 
an increase of 54,1%, taking into ac-
count that in 2018 it was MZN 3,309.00 
million.

Market liquidity stood at 5,0%, with 
growth compared to 2018, which was 
3,9%. The number of trades was 1,469 
during the year, of which around 1,307 
correspond to shares.

The stock market performance was 
boosted by the listing of three more (3) 
companies, representing an achieve-
ment of 150% of initially planned for 
the year, a target of 2 companies. The 
following companies were listed at 
BVM:

a) Arco Investimentos, SA.: This 
company submitted the listing 
request through Banco MAIS - 
Banco Moçambicano de Apoio 
ao Investimento, SA. To a total 
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cano de Apoio aos Investimento, 
SA, para admissão à cotação de 
um total de 240.330 (duzentos 
quarenta mil trezentas e trinta) 
acções ordinárias, nominativas 
e escriturais com o valor nomi-
nal de MT 100,00 (cem Meticais), 
que constituem a totalidade das 
acções da Série B da sociedade, e 
representativas de 80,11% do seu 
capital social, correspondente ao 
montante de 24.033.000,00 MT 
(Vinte e quatro Milhões e Trinta 
e Três Mil Meticais).

b) Hidroeléctrica de Cahora Bassa 
(HCB), S.A.: Submeteu o seu pe-
dido, junto à Bolsa de Valores de 
Moçambique (BVM) por inter-
mediação do Banco Comercial 
e de Investimentos (BCI), S.A. 
e do Banco BiG Moçambique, 
S.A, para admissão à cotação de 
um total de 2.060.661.944 acções 
(duas mil e sessenta milhões, 
seiscentas e sessenta e uma mil, 
novecentos e quarenta e quatro) 
acções ordinárias, escriturais e 
nominativas, representativas de 
7,5 % do seu capital social.

c) Arko Companhia de Seguros, 
S.A.: Submeteu o seu pedido, jun-
to à Bolsa de Valores de Moçam-
bique (BVM), por intermediação 

number of 240,330 (two hun-
dred forty thousand, three hun-
dred and thirty) ordinary, re-
gistered and book-entry shares 
with a nominal value of 100.00 
MZN (one hundred Meticais), 
which constitute the totality of 
Series B shares of the company, 
representing 80.11% of its sha-
re capital, corresponding to the 
amount of MZN 24,033,000.00 
million (Twenty-four million 
and thirty-three thousand Me-
ticais).

b) Hidroeléctrica de Cahora Bassa 
(HCB), SA: submitted its listing 
request through Banco Comer-
cial e de Investimentos (BCI), 
SA and Banco BiG Moçambi-
que, SA, for a total listening of 
2,060,661,944 (two thousand and 
sixty million, six hundred and si-
xty-one thousand, nine hundred 
and forty-four) ordinary, book-
-entry and nominative shares, 
representing 7.5% of its share 
capital.

c) Arko Companhia de Segu-
ros, SA: Submitted its listing 
request of 49,500 (Forty, Nine 
Thousand and Five Hundred) 



14 Annual Stock Market Performance Report 2019

Relatório Anual do Desempenho do Mercado Bolsista 2019

do Banco MAIS – Banco Moçam-
bicano de Apoio aos Investimen-
to, SA, para admissão à cotação 
de um total de 49.500 (Quarenta 
e Nove Mil e Quinhentas) ac-
ções ordinárias, nominativas e 
escriturais, com o valor nominal 
de 1.000,00 MT (Mil Meticais), 
representativas da totalidade do 
capital social de 49.500.000,00 MT 
(Quarenta e Nove Milhões e Qui-
nhentos Mil Meticais).

A admissão das três (3) empresas re-
sultou numa quantidade global de 
2.060.951.774 novas acções no mercado 
accionista e teve um impacto global de 
9.552,58 Milhões de Meticais, represen-
tando um peso de 9,4% na Capitaliza-
ção Bolsita do Mercado. Em relação ao 
financiamento do sector empresarial, 
a admissão à cotação de três empresas 
teve um impacto no valor global de 
11.093 Milhões de Meticais.

Em Agosto de 2019, a Hidroeléctrica 
da Cahora Bassa (HCB), S.A, admitiu 
à cotação em Bolsa, por via de uma 
Oferta Pública de Venda (OPV), um 
total de 2.060.661.944 (duas mil e ses-
senta milhões, seiscentas e sessenta e 
uma mil, novecentas e quarenta e qua-
tro) acções a cotação de 3,00 MT/acção, 
onde teve um encaixe de 3.300 Milhões 
de Meticais.

registered and book-entry 
common shares, through Ban-
co MAIS - Banco Moçambica-
no de Apoio ao Investimento, 
SA., with a nominal value of 
1,000.00 MZN (One Thou-
sand Meticais), representing 
the total share capital of MZN 
49.500.000,00 million (Forty-Ni-
ne Million and Five Hundred 
Thousand Meticais).

The listing of three (3) companies resul-
ted in a global amount of 2,060,951,774 
new shares in the stock market and 
had a global impact of MZN 9,552.58 
million, representing a weight of 9.4% 
in the Market Capitalization. Regar-
ding the business sector financing, 
the listing of three companies had an 
impact of MZN 11,093 million on the 
global value.

In August 2019, Hidroeléctrica da 
Cahora Bassa (HCB), SA, admitted to 
listing on the Stock Exchange, through 
a Public Offer for Sale (OPV), a total of 
2,060,661,944 (two thousand and six-
ty million, six hundred and sixty-one 
thousand, nine hundred and forty-
-four) shares at a price of 3.00 MZN / 
share, with a cash inflow of MZN 3.300 
million.
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No âmbito de financiamento das em-
presas, em Agosto de 2019, a Cerve-
ja de Moçambique (CDM) realizou 
uma Oferta Pública de Subscrição 
(OPS), direccionado a um grupo res-
trito (accionistas), com uma quanti-
dade de 36.762.972 acções à cotação 
de 212,00 MT/acção, onde a empresa 
obteve cerca de 7.793,75 Milhões de 
Meticais, representando um peso de 
7,63% no valor global de 102.138,73 
Milhões de MT na Capitalização Bol-
sita do Mercado.

A literacia financeira constitui um ali-
cerce fundamental para a tomada de 
decisões adequadas de carácter eco-
nómico-financeiro pelos agentes eco-
nómicos. Durante o ano de 2019, a im-
portância da literacia financeira sobre 
bolsa de valores e mercado de capitais 
foi expandida prioritariamente para 
os agentes económicos, empresários e 
investidores, e encarada como factor 
determinante para assegurar o bem-
-estar financeiro dos moçambicanos e 
o uso concreto de um mecanismo de 
poupança e uma alternativa de finan-
ciamento.

Do ponto de vista de educação finan-
ceira, promoção de serviços e produ-
tos da BVM, beneficiaram directamen-
te a cerca de 55.000 pessoas, e indirec-
tamente a milhares de pessoas que fa-

In the scope of corporate financing, in 
August 2019, Cerveja de Moçambi-
que (CDM) company held a Public 
Subscription Offer (OPS), aimed at a 
restricted group (shareholders), with 
a total volume of 36,762,972 shares, 
212 .00 MZN/share, where the com-
pany obtained around MZN 7,793.75 
million, which represent 7.63% in 
the global value of MZN 102,138.73 
million in the Market Capitalization.

Financial literacy is a fundamental 
foundation for economic agents to 
make appropriate economic and fi-
nancial decisions. During 2019, the 
importance of financial literacy on the 
stock exchange and capital markets 
was expanded primarily for economic 
agents, entrepreneurs and investors, 
and seen as a determining factor in 
order to insure the Mozambicans fi-
nancial well-being and the real use of 
a savings mechanism and a financing 
alternative.

From the financial education point of 
view, the BVM products and services 
promotion benefited directly around 
55,000 people, and indirectly benefi-
ted thousands of people who are part 
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zem parte dos diferentes públicos-alvo 
prioritários, com destaque para os 
empresários, potencias investidores, 
comunidade académica (estudantes, 
professores, investigadores), dirigen-
tes e quadros do Estado, jornalistas e 
outras classes profissionais, através 
de seminários, feiras, conferências, 
workshops, entrevistas, visitas corpo-
rativas, apresentação de vídeos e spots 
audio, bem como artigos, reportagens, 
debates e entrevistas nos órgãos de 
comunicação social (rádio, televisão, 
jornais e revistas), bem como a inser-
ção de informações nos “outdoors” di-
gitais em algumas avenidas principais 
na cidade de Maputo.

A Central de Valores Mobiliários 
(CVM), efectuou o registo de vinte e 
um (21) títulos, representando uma 
realização de 105% da meta de vinte 
(20) planificada para o ano de 2019, e 
igualmente criou 14.508 novas contas 
que vieram acrescentar as 7.673 já exis-
tentes, totalizando 22.181 contas (parti-
culares e institucionais), representando 
um crescimento anual de 189%.

Muita gente acredita que investir na 
Bolsa é algo muito complexo, mis-
terioso, difícil e altamente arriscado, 
sendo preferível deixar isso para um 
profissional habilitado e perito. Se-
gundo essa atitude muito propalada, 

of the different priority target audien-
ces, with emphasis on entrepreneurs, 
potential investors, the academic com-
munity (students, teachers, resear-
chers), government officials and staff, 
journalists and other professional clas-
ses, through seminars, fairs, conferen-
ces, workshops, interviews, corporate 
visits, videos and audio spots presen-
tation, as well as articles, reports, deba-
tes and interviews in the media (radio, 
television, newspapers and magazi-
nes) and information insertion on digi-
tal “billboards” on some main Maputo 
city avenues.

The Central Securities Depository 
(CVM) carried out the registration of 
twenty-one (21) securities, represen-
ting an achievement of 105% of twenty 
(20), planned for 2019, and also created 
14,508 new accounts that added the 
7,673 already existing, totalling 22,181 
accounts (private and institutional), re-
presenting an annual growth of 189%.

Many people believe that investing in 
the stock exchange is very complex, 
mysterious, difficult and highly risky, 
and it is preferable to leave it to a qua-
lified and expert professional. Accor-
ding to this much-publicized attitude, 
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uma pessoa comum não pode ser um 
investidor bem-sucedido porque o su-
cesso no mercado de acções requer um 
diploma em administração ou econo-
mia, o domínio de fórmulas matemá-
ticas complicadas, acesso a programas 
sofisticados de acompanhamento do 
mercado e muito tempo livre para 
monitorar cotações, gráficos, volumes, 
tendências económicas e assim por 
diante. Todo esse “arcaboiço teórico” 
tem sido desmistificado pela BVM no 
seu arrojado, inovador e abrangen-
te Programa de Educação Financeira 
(2017-2019), que vai ser prosseguido 
na sua 3ª geração, a cobrir o período 
2020-2024. 

Warren Buffett defende que “você pode 
fazer melhor sozinho tudo o que eles ale-
gam fazer, fomentam a crença de que inves-
tir no mercado bolsista é algo complicado 
demais para uma pessoa comum, porque 
isso é bom para os negócios deles”. Foi 
essa crença que durante muito tempo 
afastou os agentes económicos, em-
presários e potenciais investidores da 
Bolsa de Valores, por temerem “cair na 
garras de um bicho de sete cabeças” 
ou “ver todas as suas poupanças, que 
exigiram muito sacrifício, a derreterem 
no jogo da Bolsa”. 

Para o ano 2020, e os subsequentes, a 
BVM continuará a levar a cabo acções 

an ordinary person cannot be a suc-
cessful investor because success in the 
stock market requires a degree in busi-
ness or economics, mastery of compli-
cated mathematical formulas, access 
to sophisticated market monitoring 
programs and a lot of free time to mo-
nitor prices, charts, volumes, economic 
trends and so on. All these bad ideas 
have been demystified by BVM in its 
bold, innovative and comprehensive 
Financial Education Program (2017-
2019), which will be continued in its 
3rd generation, covering the period 
2020-2024.

Warren Buffett argues that “you can do 
better on your own everything they claim 
to do, foster the belief that investing in the 
stock market is too complicated for an or-
dinary person, because it is good for their 
business”. For a long time, this belief 
moved away economic agents, entre-
preneurs and potential Stock Exchan-
ge investors, for fearing “falling into 
the clutches of a seven-headed bug” or 
“seeing all their savings, which requi-
red a lot of sacrifice, to melt in the stock 
exchange game”.

For 2020 and subsequent years, BVM 
will continue to carry out actions that 
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que resultem  no maior dinamismo do 
mercado secundário de valores mobi-
liários, atrair mais empresas para lis-
tar-se em bolsa, promover a inclusão 
financeira e induzir mais moçambi-
canos a investir em Bolsa e mais em-
presas a usar os produtos e serviços 
disponíveis na BVM, para assim incre-
mentar os principais indicadores bol-
sistas, como a capitalização bolsista, o 
volume de negócios, o índice de liqui-
dez, bem como o número de títulos co-
tados e de titulares registados na Cen-
tral de Valores Mobiliários, um serviço 
especializado da BVM.

Para finalizar, gostaria de sublinhar 
que aplicar as suas poupanças em ac-
ções de empresas cotadas em Bolsa 
é um investimento de médio e longo 
prazo, o que não se compadece com 
objectivos ou expectativas imediatistas 
ou de curto prazo. Como bem refere 
Peter Lynch, que foi gestor do fundo 
mutualista “Fidelity Magellan” entre 
1977 e 1990, por trás de cada acção 
está uma empresa, sendo importante 
conhecer a situação económico-finan-
ceira das empresas que investimos, ou 
seja, temos de conhecer a empresa, o 
que faz, como funciona, se tem uma 
boa saúde económica, tem elevado 
potencial de crescimento ou boas 
perspectivas para o futuro. No mer-

result in greater dynamism in the 
secondary securities market, attract 
more companies to be listed on the sto-
ck exchange, promote financial inclu-
sion and induce more Mozambicans 
to invest in Stock exchange and more 
companies to use the products and 
services available at the BVM, in order 
to increase the main stock market in-
dicators, such as stock market capita-
lization, turnover, the trading value, as 
well as the number of listed securities 
and holders registered at Central Se-
curities Depository, a BVM’s speciali-
zed service.

Lastly, I would like to underline that 
investing your savings in shares of 
listed companies is a medium and 
long term investment, which does not 
comply with immediate or short term 
objectives or expectations. As Peter 
Lynch referred, who was the mana-
ger of the mutual fund “Fidelity Ma-
gellan” between 1977 and 1990, “right 
behind each share is a company, it is 
important to know the economic and 
financial situation of the companies 
we invest in”, that is, we must know 
the company, what it does, how it 
works, if it has good economic heal-
th, has high potential growth or good 
future prospects. In the stock market, 
we must not shoot into the air wi-
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cado bolsista, não devemos disparar 
para o ar sem definir previamente o 
alvo, e saber porque vamos investir na 
empresa A e não na B ou C. Temos de 
fazer opções, baseadas na informação 
disponível sobre as várias alternativas 
existentes.

O Presidente do Conselho de Administração da BVM
THE Chairman

Salim Cripton Valá
Maputo, 20 de Março de 2020

thout previously defining the target, 
and knowing why we are going to 
invest in company A and not in B or 
C. We must make choices, based on 
the available information about the 
various existing alternatives.
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O Relatório Anual de Desempe-
nho do Mercado Bolsista de 2019 
reporta as actividades desenvolvi-
das pela Bolsa de Valores de Mo-
çambique (BVM) ao longo do ano, 
em cumprimento da obrigação 
de fornecer informação actual e 
relevante sobre o comportamento 
do mercado de capitais. Trata-se, 
pois, de um documento que ex-
põe o desempenho do mercado 
bolsista moçambicano durante o 
ano económico de 2019. 

O mercado bolsista foi marcado 
positivamente, no ano de 2019, 
com a introdução de novos servi-
ços com impacto nos indicadores 
do mercado. 

O número de empresas admitidas 
à cotação cresceu com mais 3 
empresas admitidas representan-
do uma realização de 150% de 
uma meta de 2 empresas inicial-
mente programadas. A Capitali-
zação Bolsista e o volume de ne-
gócios tiveram um incremento na 
ordem de 19,6% e 54,1%, respecti-
vamente, comparado ao período 
homólogo de 2018.  

A liquidez do mercado situou-se 
em 5,0%, notando-se um cresci-
mento se comparado ao período 

The Annual Stock Market Perfor-
mance Report for the Year of 2019 
reports the activities carried out by 
the Mozambique Stock Exchange 
(BVM) throughout the reporting 
period, in compliance with its obli-
gation to provide updated and re-
levant capital market information. 
It is, therefore, a document that 
shows the performance of the Mo-
zambican stock market during the 
Financial Year 2019. 

The stock market was positively 
marked in 2019, with the introduc-
tion of new services with an impact 
on market indicators. 

The number of companies admit-
ted to listing increased with 3 more 
companies admitted, representing 
an achievement of 150% of a tar-
get of 2 companies initially plan-
ned. Market capitalization and 
turnover increased by 19,6% and 
54,1%, respectively, compared to 
the same period in 2018.  

Market liquidity stood at 5,0%, with 
growth compared to the same 
period in 2018. The number of tra-
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homólogo de 2018. O número de 
negócios foi de 1.487 ao longo do 
ano, dos quais cerca de 1.307 cor-
respondem a acções. 

Relativamente ao número de con-
tas de titulares na Central de Va-
lores Mobiliários foram criadas, em 
2019, 14.508 novas contas, que fo-
ram incrementar as já existentes, 
totalizando 22.181 contas criadas 
tanto para particulares como para 
instituições. Note-se que o número 
de contas para particulares foi o 
reflexo directo de admissão à co-
tação de novas empresas, pelo 
registo dos seus accionistas.

Para reforçar o aumento do nú-
mero de empresas, investidores e 
de outros indicadores no mercado 
bolsista, a BVM lançou novos servi-
ços e mercados, nomeadamente, 
o Índice de Bolsa e o Terceiro Mer-
cado.

O Índice de Bolsa é um instrumen-
to de grande utilidade para os in-
vestidores, porque irá permitir que 
acompanhem o comportamen-
to e as tendências do mercado 
bolsista. O índice de Bolsa ajuda 
as empresas a ganharem maior 
exposição nacional e internacio-
nal, amplia a visibilidade da Bolsa, 

des was 1.487 during the year, of 
which around 1.307 correspond to 
shares. 

Regarding the number of accoun-
ts created, the Central Securities 
Depository created, in 2019, 14.508 
new accounts, which added to 
the existing ones, totaling 22.181 
accounts created for both indivi-
duals and institutions. It should be 
noted that the number of accoun-
ts for individuals was a direct reflec-
tion of admission to listing of new 
companies, for the registration of 
its shareholders.

To reinforce the increase in the 
number of companies, investors 
and other indicators on the stock 
market, BVM launched new servi-
ces, namely the Stock Market In-
dex and the Third Market.

The Stock Market Index is a very use-
ful tool for investors, because it will 
allow them to follow the behaviour 
and trends of the stock market. 
The Stock Market Index helps com-
panies gain greater national and 
international exposure, expands 
the Stock Market’s visibility, attrac-
ts national and international inves-
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atrai para a Bolsa os investidores 
nacionais e internacionais e vem 
colmatar uma lacuna existente no 
cumprimento do Protocolo de Fi-
nanças e Investimentos da SADC, 
que procura promover a harmoni-
zação do quadro financeiro e po-
líticas de investimento dos Estados 
membros, a fim de torná-las consis-
tentes com os objectivos da SADC.

O Terceiro Mercado resultou de 
uma reflexão conjunta entre a 
BVM em parceria com outras or-
ganizações, como a Confedera-
ção das Associações Económicas 
de Moçambique (CTA), o Instituto 
de Gestão das Participações do 
Estado (IGEPE), o Instituto para a 
Promoção de Pequenas e Médias 
Empresas (IPEME), a Ordem dos 
Contabilistas e Auditores de Mo-
çambique (OCAM) e o Instituto Su-
perior de Contabilidade e Audito-
res de Moçambique (ISCAM), com 
o objectivo de aumentar o número 
de empresas cotadas em Bolsa, in-
crementar os seus principais indica-
dores de crescimento, nomeada-
mente a capitalização bolsista do 
mercado, o volume de negócios, a 
liquidez do mercado, número de tí-
tulos cotados e registrados na Cen-
tral de Valores Mobiliários (CVM).

tors to the Stock Market and fills an 
existing gap in compliance with 
the SADC Finance and Investment 
Protocol, which seeks to promote 
the harmonization of the financial 
environment and investment poli-
cies of the member States, in order 
to make them consistent with the 
goals of SADC.

The Third Market, which resulted 
from a reflection between the 
BVM in partnership with organiza-
tions such as the Confederation 
of Economic Associations of Mo-
zambique (CTA), Institute for the 
Management of State Holdings 
(IGEPE), Institute for the Promotion 
of Small and Medium Enterprises 
(IPEME), Order of Accountan-
ts and Auditors of Mozambique 
(OCAM) and Higher Institute of 
Accounting and Auditors of Mo-
zambique (ISCAM), with the aim 
of increasing the number of listed 
companies on the Stock Exchan-
ge, enhancing their main growth 
indicators, namely market capita-
lization, turnover, market liquidity, 
number of securities listed and re-
gistered with the Central Securities 
Depository (CSD).
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O contexto em que as actividades 
da Bolsa de Valores de Moçambi-
que (BVM) foram realizadas, assen-
te na perspectiva do crescimento 
da economia mundial, que era de 
expandir-se a um ritmo constante 
de 3,0% em 2019 e 2020, segundo 
as Nações Unidas no seu relatório 
“World Economic Situation and 
Prospects 2019”, teve influência no 
desempenho do mercado bolsista.

Note-se que o oriente e as regiões 
do sul da Ásia mantiveram um 
forte percurso de crescimento, 
enquanto muitas exportações de 
“commodities” continuaram a ser 
objecto de recuperação gradual. 

Para a região norte de África e 
Médio Oriente, as perspectivas fo-
ram influenciadas por vários facto-
res, incluindo o preço do petróleo, 
as sanções impostas pelos EUA no 
Irão, as tensões comerciais EUA-
-China, além de tensões políticas e 
conflitos civis originando pólos de 
instabilidade.

O desempenho económico em 
vários mercados emergentes e em 
desenvolvimento, como a Amé-
rica Latina, Médio Oriente e Euro-
pa encontravam-se sob pressão 
macroeconómica, o que resultou 

The context in which the activities 
of the Mozambique Stock Exchan-
ge (BVM) were carried out, based 
on the perspective of the growth 
of the world economy, which was 
to expand at a steady rate of 3,0% 
in 2019 and 2020, according to the 
United Nations in its report “World 
Economic Situation and Prospects 
2019”, had an influence on the sto-
ck market performance.

It should be noted that the east 
and the regions of South Asia main-
tained a strong growth path, whi-
le many exports of “commodities” 
continued to be the object of gra-
dual recovery. 

For the North Africa and Middle 
East, the outlook has been influen-
ced by several factors, including 
oil price, US sanctions imposed on 
Iran, as well as political tensions 
and civil conflicts that often lead 
to wars.

Economic performance in several 
emerging and developing markets 
such as Latin America, the Middle 
East and Europe were under ma-
croeconomic pressure, which re-
sulted in an uncertain situation re-
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numa situação de incerteza quan-
to ao crescimento económico. Em 
outros países como a China e os 
Estados Unidos previa-se uma de-
saceleração da economia. 

Para reverter este cenário foi ne-
cessário que as políticas tivessem 
objectivos de neutralizar as tensões 
comerciais, fortalecer a coopera-
ção multilateral e fornecer apoio 
à actividade económica, quando 
necessário. Outra política deve-
ria cingir-se no fortalecimento da 
resiliência, abordando vulnerabili-
dades financeiras que apresenta-
ram riscos ao crescimento a médio 
prazo.

Previa-se que o crescimento eco-
nómico da África aumentasse li-
geiramente de 3,2% em 2018 para 
3,4% em 2019 e 3,7% em 2020. Essa 
aceleração moderada esperava-
-se que fosse apoiada por factores 
externos, incluindo o fortalecimen-
to da demanda global de “com-
modities” africanas e factores do-
mésticos, como consumo privado 
robusto, sustentando investimentos 
em infraestruturas e aumento da 
produção de petróleo, principal-
mente devido ao desenvolvimen-
to de novos campos.

garding economic growth. In other 
countries such as China and the 
United States, economy slowdown 
was expected. 

To reverse this scenario, it was ne-
cessary for policies to have the 
objectives of neutralizing trade 
tensions, strengthening multilate-
ral cooperation and providing su-
pport for economic activity, when 
necessary. Another policy should 
be limited to strengthening resilien-
ce, addressing financial vulnerabili-
ties that presented risks to growth in 
the medium term. 

Africa’s economic growth was 
expected to increase slightly from 
3,2% in 2018 to 3,4% in 2019 and 
3,7% in 2020. This moderate acce-
leration was expected to be su-
pported by external factors, inclu-
ding the strengthening of global 
demand for “commodities” and 
domestic factors, such as robust 
private consumption, supporting 
investments in infrastructure and 
increased oil production, mainly 
due to the development of new 
fields.
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Ao nível doméstico, dados do Ins-
tituto Nacional de Estatística (INE) 
indicam que durante o primeiro 
trimestre de 2019, apesar de uma 
conjuntura económica adversa, o 
Produto Interno Bruto registou um 
crescimento de 2,5%, o desem-
penho da actividade económica 
foi atribuído em primeiro lugar ao 
sector terciário que cresceu em 
1,5%, com maior destaque para o 
ramo de serviços financeiros com 
crescimento na ordem de 5,6%, 
seguindo o sector primário com 
um crescimento de 0,72%, com 
um contributo do ramo da Pesca 
com 4,1%; contudo, o sector se-
cundário foi o que teve uma de-
saceleração na ordem de -0,87%, 
induzido pela indústria transforma-
dora que registou um decréscimo 
na ordem de -2,6% (Balanço do 
Plano Económico e Social, 1º Se-
mestre de 2019).

A inflação média no País situou-se 
em 3,83%, contra 6,6% registada 
em igual período de 2018, abaixo 
da média de 6,9% prevista para o 
ano de 2019.  As receitas do Esta-
do atingiram um valor de 104.607,2 
Milhões de Meticais, o correspon-
dente a uma realização de 42,8% e 
foram realizadas despesas totais no 

At the domestic level, data from 
the National Statistics Institute 
(INE) indicate that during the first 
quarter of 2019, despite an ad-
verse economic environment, the 
Gross Domestic Product registe-
red a growth of 2,5%, the perfor-
mance of economic activity was 
attributed, firstly, to the tertiary 
sector, which grew by 1,5%, with 
greater emphasis on the financial 
services sector with a growth of 
5,6%, following the primary sec-
tor with a growth of 0,72%, with 
a contribution from the Fisheries 
sector with 4,1%; however, the 
secondary sector experienced a 
slowdown of -0,87%, induced by 
the manufacturing industry, whi-
ch registered a decrease of -2,6% 
(Balance Sheet of the Economic 
and Social Plan, 1st Semester of 
2019).

Average inflation in the Country 
stood at 3,83%, against 6,6% regis-
tered in the same period in 2018, 
below the average of 6,9% plan-
ned for 2019. State revenues rea-
ched 104.607,20 Million Meticais, 
corresponding to an achieve-
ment of 42,8% and total expenses 
were incurred in the amount of 
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montante de 133.267,8 Milhões de 
Meticais. (INE, 1º Semestre de 2019).

Apesar do desempenho positivo 
da economia, algumas adversi-
dades condicionaram o desem-
penho da actividade económica 
tais como os factores climáticos 
adversos, incluindo restrições or-
çamentais que ditaram a focaliza-
ção nas acções de emergência e 
de reconstrução, em detrimento 
de acções de investimento inicial-
mente planificadas nos demais 
sectores.

O presente relatório de desempe-
nho se encontra estruturado em 
nove capítulos, nomeadamente:  

 O primeiro capítulo refere-se 
à introdução, que faz o en-
quadramento geral do re-
latório e mostra o contexto 
económico global e nacional 
em que as actividades foram 
desenvolvidas, e as principais 
tendências do mercado; 

 O segundo capítulo apresen-
ta conceitos relacionados 
com o Mercado de Capitais 
e a Bolsa de Valores, tendo 
nesta edição sido escolhido 
o tema “Terceiro Mercado”, 

133.267,80 Million Meticais. (INE, 1st 
Semester of 2019).

Despite the positive performance 
of the economy, some adversities 
conditioned the performance of 
economic activity such as adverse 
climatic factors, including budge-
tary restrictions that dictated the 
focus on emergency and recons-
truction actions, to the detriment of 
investment actions initially planned 
in other sectors.

This performance report is divided 
into nine chapters, namely: 

 The first chapter refers to the 
introduction, which outlines 
the report and shows the glo-
bal and national economic 
context in which the activi-
ties were carried out, and the 
main market trends; 

 The second chapter presents 
concepts related to the Ca-
pital Market and the Stock 
Exchange, and the theme 
chosen for this edition is “Third 
Market”, for awareness and 
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para conhecimento e apro-
fundamento sobretudo pelas 
empresas e investidores; 

 O terceiro capítulo refere-se 
à actividade do mercado pri-
mário, isto é, os valores mobi-
liários emitidos até o dia 31 de 
Dezembro de 2019; 

 O quarto capítulo ilustra a 
actividade do mercado se-
cundário, fazendo referência 
à evolução dos principais in-
dicadores de mercado, no-
meadamente: (i) número de 
valores mobiliários cotados; 
(ii) volume de transacções; 
(iii) número de negócios; (iv) 
capitalização bolsista; e, (v) 
índice de liquidez (turnover);

 No quinto e sexto capítulos 
são apresentados o desem-
penho da Central de Valores 
Mobiliários e as Considera-
ções Finais, e;

 No sétimo, oitavo e nono ca-
pítulos são apresentados os 
Operadores de Bolsa, o Glos-
sário dos Termos utilizados no 
relatório, e as Referências Bi-
bliográficas dos documentos 
consultados.

deepening especially by en-
terprises and investors; 

 The third chapter deals with 
the activity of the primary 
market, namely, the securities 
issued by 31 December 2019; 

 The fourth chapter illustrates 
the activity of the secondary 
market, with a specific refe-
rence to the evolution of the 
main market indicators, na-
mely: (1) number of listed se-
curities, (2) volume of transac-
tions, (3) number of trades, (4) 
market capitalization and (5) 
liquidity ratio (turnover);

 The fifth and sixth chapters 
present the performance of 
the Central Securities Depo-
sitory and the Final Remarks, 
and;

 In the seventh, eighth and 
ninth chapters are presen-
ted the List of Brokers, the 
Glossary of Terms used in this 
report and the Bibliography, 
respectively.
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1.1. Síntese dos 
Principais Resultados 
do Mercado Bolsista

A actividade do mercado bolsista 
durante o ano 2019, representa-
do através da tabela nº 1, apre-
sentou uma tendência crescente 
observada através do principal 
indicador “Capitalização Bolsista”, 
que evoluiu ao passar de 85.339,46 
Milhões de MT em 2018 para 
102.138,73 Milhões de MT em 2019, 
isto é, um crescimento em 19,7%, 
e o volume de negócios situou-se 
em 5.100 milhões de MT, resultante 
dos seguintes factores:

 Admissão à cotação das três 
(3) empresas, nomeadamen-
te a Arco Investimentos, S.A 
com 240.330 acções, a HCB, 
S.A com 2.060.661.944 acções 
e a Arko Companhia de Se-
guro, S.A com 49.500 acções, 
que resultou numa quantida-
de global de 2.060.951.774 
novas acções no mercado 
accionista. A admissão das 
três (3) empresas teve um im-
pacto global de 9.552,58 Mi-
lhões de Meticais, represen-
tando um peso de 9,4% na 
Capitalização Bolsita do Mer-
cado. E em relação ao finan-

1.1. Summary of the Main 
Results of the Stock 
Market

The stock market activity during 
2019, presented in Table 1, showed 
a growing trend observed throu-
gh the main indicator “Market 
Capitalization”, which evolved 
from 85.339,46 Million MT in 2018 to 
102.138,73 Million MT in 2019, an in-
crease of 19,7%, and the turnover 
stood at 5.100 Million MT, due to the 
following factors:

 Admission to listing of three 
(3) companies, namely Arco 
Investimentos, SA with 240.330 
shares, Hidroeléctrica da 
Cahora Bassa, SA (HCB) with 
2.060.661.944 shares and Arko 
Companhia de Seguro, SA 
with 49.500 shares, which re-
sulted in a total amount of 
2.060.951.774 new shares in 
the stock market. The ad-
mission of the three (3) com-
panies had a global impact 
of 9.552,58 Million Meticais, 
representing a weight of 9,4% 
in the Market Capitalization. 
And in relation to financing 
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ciamento ao sector empre-
sarial, a admissão à cotação 
destas três empresas teve um 
impacto no valor global de 
11.093 Milhões de Meticais;

 Em Agosto, a Cerveja de 
Moçambique (CDM) reali-
zou uma Oferta Pública de 
Subscrição (OPS), direcciona-
da aos seus accionistas, de 
36.762.972 novas acções ao 
preço de 212,00 MT/acção, 
com o objectivo de financiar-
-se por via da Bolsa. Esta OPS, 
teve um impacto de 7.793,75 
Milhões de Meticais na Capi-
talização Bolsista, correspon-
dendo a um peso de 7,63% 
no valor global de 102.138,73 
Milhões de MT na Capitaliza-
ção Bolsita do Mercado;

Tabela 1. Actividade do Mercado

to the business sector, the ad-
mission to listing of these three 
companies had an impact 
on the global value of 11.093 
Million Meticais;

 In August, Cerveja de Mo-
çambique (CDM) held a 
Public Subscription Offering 
(OPS), directed to a restric-
ted group (shareholders), 
with a number of 36.762.972 
shares at a price of 212,00 
MT/share, with the objective 
of financing through the Sto-
ck Exchange. This OPS had 
an impact of 7.793,75 Million 
Meticais in the Market Capi-
talization, corresponding to a 
weight of 7,63% in the global 
value of 102.138,73 Million MT 
in the Market Capitalization;

Table 1. Market Activity 

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 31 4,178 61,914.0

Obrigações Corporativas/
Corporate Bonds

15 458 4,517.97

Fundos Públicos/Public Funds 0 56 0.0

Acções/Shares 10 409 35,691.7

Papel Comercial/Commercial 
Paper

1 0 15.0

Total 57 5,100 102,139

Fonte: Boletim de Cotações da BVM, Dezembro de 2019
Source: BVM Trading Bulletin, December 2019
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 Admissão à cotação de doze 
(12) títulos para o mercado 
obrigacionista, com a quan-
tidade global de 201.380.723 
de obrigações, sendo nove (9) 
emissões de Obrigações do 
Tesouro, com uma quantida-
de total de 194.330.723 títulos, 
resultante de duas (2) emissões 
de Obrigações Corporativas, 
com uma quantidade total de 
6.900.000 títulos, uma (1) emis-
são de Papel Comercial, com 
uma quantidade de 150.000 
títulos. Estas admissões tive-
ram um impacto de 20.130,18 
Milhões de Meticais, com um 
peso de 19,7% na Capitaliza-
ção Bolsista do Mercado;

 Evolução dos preços (cota-
ção) de alguns títulos no mer-
cado, como o caso das ac-
ções da CMH, que estavam a 
ser transaccionadas a 900,00 
MT/acção em Janeiro, foram 
valorizadas com o tempo e 
já em Dezembro foram tran-
sacionadas a 2.200,00 MT/ac-
ção, representando uma va-
lorização de 144,4%. De referir 
que estas acções foram tran-
saccionadas a 2.500,00MT/ac-
ção, em Novembro de 2019;

 Admission to the listing of 
twelve (12) bonds for the 
bond market, with the to-
tal amount of 201.380.723 
bonds, nine (9) of which are 
Treasury Bonds, with a to-
tal amount of 194.330.723 
bonds, two (2) Corporate 
Bonds, with a total amount of 
6.900.000, one (1) Commer-
cial Paper, with an amount 
of 150.000. These admissions 
had an impact of 20.130.18 
Million Meticais, with a wei-
ght of 19,7% in the Market 
Capitalization;

 Price evolution (quotation) of 
some securities in the market, 
such as CMH shares, which 
were being traded at 900.00 
MT/share in January, were 
valued over time and in De-
cember they were traded 
at 2.200,00 MT/share, repre-
senting an appreciation of 
144,4%. It should be noted 
that these shares have alrea-
dy traded at 2.500,00 MT/sha-
re, in November 2019;



35Annual Stock Market Performance Report 2019

Relatório Anual do Desempenho do Mercado Bolsista 2019

 Nos finais do mês de Janeiro 
de 2019 as acções da CDM 
foram transaccionadas a 
205,00 MT/acção, tendo atin-
gido o seu pico no final do 
mês de Junho com o valor de 
250,00MT/acção. Ao longo 
do ano estas acções foram 
assumindo diferentes preços 
com tendência a desvalori-
zação, tendo sido transac-
cionadas até os finais do mês 
Dezembro a 136,50 MT/ac-
ção, correspondendo uma 
desvalorização de 33,41%;

 Em Agosto, as acções da HCB 
foram admitidas à cotação 
por via de uma Oferta Pública 
de Venda (OPV) e transac-
cionadas a 3,00 MT/acção 
logo após a sua admissão. 
Ao longo do tempo, foram-se 
valorizando até atingir o seu 
pico no dia 14 de Outubro, 
com a cotação máxima de 
13,75MT/acção, correspon-
dendo uma valorização de 
358,3%. De referir que nos dois 
últimos meses do ano estas 
acções foram perdendo co-
tação no mercado, chegan-
do a serem transaccionadas 

 At the end of January 2019, 
CDM shares were traded at 
205,00 MT/share, having rea-
ched its peak at 250,00 MT/
share at the end of June. 
Throughout the year, the-
se shares assumed different 
prices with a tendency to 
depreciation, having been 
traded, until the end of De-
cember, at 136,50 MT/share, 
corresponding to a deprecia-
tion of 33,41%;

 In August, HCB shares were 
admitted to listing via a Pu-
blic Sale Offering (OPV) and 
traded at 3,00 MT/share 
shortly after their admission, 
however, over the course 
of time, they have appre-
ciated until they reach their  
peak in the 14th of October, 
with a maximum price of 
13,75MT/share, correspon-
ding to an appreciation of 
358,3%. It should be noted 
that in the last two months 
of the year these shares lost 
their quotation (price) in the 
market, being traded at 



36 Annual Stock Market Performance Report 2019

Relatório Anual do Desempenho do Mercado Bolsista 2019

a 4,60 MT/acção até 31 de 
Dezembro de 2019.

O volume de negócio situou-se em 
5.100,00 Milhões de MT, represen-
tando um crescimento de 54,1%, 
tendo em conta que o período 
homólogo de 2018 foi de 3.309,00 
Milhões de MT.

4,60 MT/share by 31 Decem-
ber 2019.

The turnover stood at 5.100,00 
Million MT, representing a growth of 
54,1%, taking into account that the 
same period in 2018 was 3.309,00 
Million MT.



CONCEITOS 
DE BOLSA

Stock Exchange 
Concepts
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TEMA: TERCEIRO MERCADO
O Terceiro Mercado na sua essên-
cia é uma alternativa para o cres-
cimento dos Mercados Oficiais de 
Bolsa, resultante de um estudo le-
vado a cabo entre 2018 e 2019, e 
em articulação com parceiros es-
tratégicos, nomeadamente a Con-
federação das Associações Eco-
nómicas de Moçambique (CTA), 
o Instituto de Gestão das Participa-
ções do Estado (IGEPE),  o Instituto 
para a Promoção das Pequenas e 
Média Empresas (IPEME), a Ordem 
dos Contabilistas e Auditores de 
Moçambique (OCAM) e o Instituto 
Superior de Contabilidade e Audi-
toria de Moçambique (ISCAM), a 
BVM cria e lança um novo merca-
dobolsista direccionado para em-
presas que até então não tinham 
sua cotação na Bolsa de Valores.

Este mercado resultou da deman-
da por parte do sector empresarial 
moçambicano e nasce como uma 
alternativa para o crescimento do 
Mercado de Cotações Oficiais da 
Bolsa, na busca de soluções ade-
quadas para o perfil das empresas 
moçambicanas, procurando ga-
rantir uma Bolsa inclusiva e abran-
gente, para todos os segmentos de 
empresas e de investidores. 

THEME: THIRD MARKET
The Third Market, in essence an 
alternative for the growth of the 
Official Markets, is the result of a 
thorough study that was carried 
out between 2018 and 2019, and 
in conjunction with its strategic 
partners, namely the Confede-
ration of Economic Associations 
of Mozambique (CTA), Institute 
for the Management of State 
Holdings (IGEPE), Institute for the 
Promotion of Small and Medium 
Enterprises (IPEME), Order of Ac-
countants and Auditors of Mo-
zambique (OCAM) and Higher 
Institute of Accounting and Au-
ditors of Mozambique (ISCAM), 
BVM creates and launches into 
the market another financing tool 
for the economy.

This market was the result of de-
mand from the Mozambican bu-
siness sector and appears as an 
alternative for the growth of the 
Official Market, in the search for 
suitable solutions for the profile of 
Mozambican companies, seeking 
to guarantee an inclusive Stock 
Exchange for all segments of com-
panies and investors. 
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O Terceiro Mercado (mercado 
preparatório ou de transição) é 
um segmento de mercado da 
BVM, criado com o objectivo de 
incubar/induzir/preparar as em-
presas para ingressar no Mercado 
de Cotações Oficiais ou no Segun-
do Mercado.

O Terceiro Mercado é destinado a 
transaccionar acções de um seg-
mento específico de empresas, 
que não reúnam, no momento 
da admissão à cotação a totali-
dade dos os requisitos actualmen-
te exigidos para o “Mercado de 
Cotações Oficiais” ou “Segundo 
Mercado”, dois mercados existen-
tes na BVM, mas que demonstrem 
ter potencial de preencherem tais 
requisitos num horizonte temporal 
razoável (2 anos).

As entidades com acções admiti-
das à cotação no Terceiro Merca-
do, ficam obrigadas a promover 
a respectiva dispersão da sua es-
trutura accionista, a reforçarem o 
seu capital social, a promoverem 
a auditoria às demonstrações fi-
nanceiras, num horizonte temporal 
que não poderá ser superior a 2 
(dois) anos.

The Third Market (preparatory or 
transitory market) is a BVM market 
segment, created with the aim of 
incubating/inducing/preparing 
companies to enter the Official 
Market or the Second Market.

The Third Market is intended to tra-
de shares of a specific segment of 
companies, which do not meet, at 
the time of admission to listing, the 
requirements currently required for 
the “Official Market” or “Second 
Market”, two existing markets on 
the BVM, but which demonstrate 
the potential to meet such requi-
rements within a relevant time ho-
rizon (2 years).

Entities with shares admitted to lis-
ting on the third market are obliged 
to promote the respective disper-
sion of their shareholder structure, 
to strengthen their share capital, to 
promote auditing of financial state-
ments by the public.
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OBJECTIVOS DA CRIAÇÃO DO 
TERCEIRO MERCADO
A BVM, com mais de 20 anos de 
funcionamento efectivo, tem cons-
ciência que persistem alguns desa-
fios de relevo, em especial a neces-
sidade de aumentar o número de 
empresas cotadas em Bolsa, o in-
cremento dos seus principais indica-
dores de crescimento, nomeada-
mente a capitalização bolsista do 
mercado, o volume de negócios, a 
liquidez do mercado, o número de 
títulos cotados e registados na Cen-
tral de Valores Mobiliários (CVM), 
daí a necessidade da criação des-
te mercado como veículo de aces-
so aos mercados oficiais da bolsa.

E também é uma reforma no modo 
de reposicionar a BVM no xadrez 
do sistema financeiro moçambi-
cano, e um mecanismo eficaz de 
aproximar mais a energia, o talen-
to e o espírito empreendedor dos 
moçambicanos para o mercado 
de capitais. Com este segmento 
de mercado, a Bolsa de Valores de 
Moçambique estará a disponibilizar 
um mecanismo de inclusão, abran-
gência e universalização dos seus 
serviços, visando simultaneamente 
potenciar a boa governação cor-
porativa e emponderar as empre-
sas e os investidores.

OBJECTIVES OF CREATING THE 
THIRD MARKET
BVM, with more than 20 years of 
effective functioning, is aware that 
some major challenges persist, in 
particular the need to increase the 
number of listed companies, the 
increase of its main growth indica-
tors, namely the market capitaliza-
tion, turnover, market liquidity, the 
number of securities listed and re-
gistered with the Central Securities 
Depository (CSD), hence the need 
to create this market as a vehicle 
for access to the official markets of 
the Stock Exchange.

It is also a reform in the way of re-
positioning the BVM within the Mo-
zambican financial system, and 
an effective mechanism to bring 
Mozambicans’ energy, talent and 
entrepreneurial spirit closer to the 
capital market. With this market 
segment, the Mozambique Sto-
ck Exchange will be providing 
a mechanism for the inclusion, 
comprehensiveness and universa-
lization of its services, whilst simul-
taneously aiming at enhancing 
good corporate governance and 
empowering companies and in-
vestors.
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JUSTIFICAÇÃO DA CRIAÇÃO DO 
TERCEIRO MERCADO
Este mercado surge na sequência 
da observação das actuais ca-
racterísticas do mercado bolsista, 
marcado por um reduzido núme-
ro de empresas com acções co-
tadas, ou seja, enquanto que o 
crescimento do mercado obriga-
cionista em bolsa tem sido expres-
sivo, o mercado accionista não 
perspectiva a curto e médio prazo 
uma tendência de expansão em 
consonância com o universo de 
empresas ao nível nacional.

Ao longo dos vinte (20) anos de 
actividade da BVM, várias foram 
as iniciativas levadas a cabo pela 
BVM para a dinamização do mer-
cado accionista, nomeadamen-
te: (i) o relaxamento dos requisitos 
à cotação com a criação do Se-
gundo Mercado em 2009, e; (ii) as 
contínuas campanhas de divulga-
ção e sensibilização do mercado. 
Todavia, a realidade mostra-nos 
que o mercado de acções na 
BVM está ainda longe do desejá-
vel, onde durante 20 anos foram 
admitidas à cotação dez (10) em-
presas.

JUSTIFICATION FOR THE CREATION 
OF THE THIRD MARKET
This market follows the observation 
of the current characteristics of the 
stock market, which is still charac-
terized by a small number of com-
panies with shares listed on it, that 
is, while the growth of the bond 
market on the stock exchange has 
been expressive, the share market 
does not have prospects, in the 
short and medium term, of an ex-
pansion trend in line with the univer-
se of companies at national level.

Over the twenty (20) years of ef-
fective of the Mozambique Stock 
Exchange, several initiatives have 
been carried out by the Mozam-
bique Stock Exchange (BVM) to 
boost the share market, namely: 
(i) relaxation of listing requiremen-
ts with the creation of the Second 
Market in 2009, and; (ii) ongoing 
campaigns to disseminate and 
raise market awareness. Reality, 
however, shows us that the share 
market on the the Mozambique 
Stock Exchange (BVM) is still far 
from desirable, where for period of 
20 years, ten (10) companies were 
admitted to listing.
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O baixo número de empresas lis-
tadas na BVM, não é sinal de que 
o mercado não tenha potencial 
de desenvolvimento. A BVM em 
parceria com a Confederação 
das Associações Económicas 
de Moçambique (CTA), tem um 
mapeamento de empresas com 
grande potencial para aderir à 
Bolsa, contudo, não observam a 
totalidade dos requisitos. A barreira 
à admissão destas empresas, mui-
tas vezes associa-se a ausência de 
dispersão das acções pelo público 
e contas não auditadas no mo-
mento de pedido de admissão. Al-
gumas das grandes empresas são 
empresas públicas e precisam de 
ser reestruturadas antes de serem 
privatizadas e cotadas. (PE-BVM, 
2017).

Esse abismo entre o número poten-
cial e o real tem-se mostrado um 
desafio de difícil solução para a 
BVM e também para as empresas, 
sobretudo as PME’s, cuja necessi-
dade de financiamento torna-se 
bem patente com o advento da 
crise financeira global. Com a di-
ficuldade no acesso ao crédito 
bancário, o mercado bolsista mos-
trou-se uma alternativa viável para 
as PME’s, e para outro tipo de em-
presas.

The low number of companies lis-
ted on the Mozambique Stock Ex-
change (BVM) is not a sign that the 
market has no potential for develo-
pment. BVM, in partnership with the 
Confederation of Economic As-
sociations of Mozambique (CTA), 
has a mapping of companies with 
great potential to join the Stock 
Exchange, however, they do not 
comply with all the requirements. 
The barrier to the admission of the-
se companies is often associated 
with the lack of dispersion of shares 
by the public and unaudited ac-
counts at the time of application 
for admission. Some of the large 
companies are public companies 
and need to be restructured be-
fore they are privatized and listed. 
(PE-BVM, 2017).

This gap between the potential 
and the real numbers has proved 
to be a difficult challenge to re-
solve for the Mozambique Stock 
Exchange (BVM) and also for com-
panies, especially SMEs, whose 
need for financing becomes very 
evident with the advent of the glo-
bal financial crisis. With the difficulty 
in accessing bank credit, the stock 
market proved to be a viable alter-
native for SMEs, and for other types 
of companies.
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As PME’s constituem um segmen-
to muito importante da economia 
em Moçambique, por ser a princi-
pal força motriz do crescimento do 
emprego na economia do país. O 
desenvolvimento do país está liga-
do ao fortalecimento e melhoria 
do desempenho do sector priva-
do, onde as PME’s desempenham 
um papel importante.

A vontade e interesse das empre-
sas em se admitirem à cotação 
na BVM, e o facto de o não con-
seguirem por não cumprirem com 
a totalidade dos requisitos exigi-
dos, e o tempo eventualmente 
necessário para que os consigam 
obter, pode levar a que parte 
dessas empresas percam o seu 
interesse no mercado bolsista, ou 
que o tempo para concluir esses 
processos vá muito para além dos 
objectivos de curto e médio pra-
zos estabelecidos no tocante a 
promoção do mercado de capi-
tais em Moçambique. 

A dificuldade das empresas nacio-
nais em atender a essas exigên-
cias é um dos motivos que fazem 
com que Moçambique tenha um 
número muito reduzido de empre-
sas listadas na BVM, sendo nove 
(9) empresas no MCO e apenas 

SMEs are a very important segment 
of the economy in Mozambique, 
as they are the main driving for-
ce for job growth in the country’s 
economy. The country’s develop-
ment is linked to strengthening and 
improving the performance of the 
private sector, where SMEs play an 
important role.

The willingness and interest of 
companies to admit to listing on 
the Mozambique Stock Exchange 
(BVM), and the fact that they are 
unable to do so because they do 
not comply with all the necessary 
requirements, and the time even-
tually necessary for them to obtain 
them, may cause some of those 
companies to lose their interest in 
the stock market, or that the time 
to complete these processes goes 
far beyond the short and medium 
term objectives established with 
regard to promoting the capital 
market in Mozambique. 

The difficulty of national companies 
in meeting these requirements is 
one of the reasons that Mozam-
bique has a very small number of 
companies listed on the Mozam-
bique Stock Exchange (BVM), with 
nine (9) companies on the Official 
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uma (1) no Segundo Mercado, 
que é o segmento de mercado da 
BVM para as PME’s, contrariando 
as estatísticas que mostram que 
as PME’s representam cerca de 
98,7% do número total (26.624) de 
empresas registradas em Moçam-
bique (MIC, 2016).

Nos últimos anos, governos ao nível 
mundial têm tomado várias medi-
das para incrementar a listagem 
de empresas nas Bolsas. As medi-
das mais comuns visam: 

 Reduzir/aligeirar os requisitos 
de admissão; 

 Reduzir os custos associados 
com a admissão;

 Fornecer suporte de várias 
naturezas às emitentes; 

 Adoptar incentivos fiscais de 
vários tipos, tanto para as 
emitentes como para os in-
vestidores, e;

 Criar um segmento de mer-
cado bolsista para empresas 
com características específi-
cas.

A World Federation of Exchanges 
(WFE4, 2016) reconhece a impor-
tância de se garantir que as PME’s 
tenham acesso ao financiamento 

Market (MCO) and only one (1) 
on the Second Market, which is 
the BVM market segment for SMEs, 
contrary to statistics showing that 
SMEs represent around 98,7% of 
the total number (26.624) of com-
panies registered in Mozambique 
(MIC, 2016).

In recent years, governments worl-
dwide have taken several steps to 
increase the listing of companies 
on the Stock Exchanges. The most 
common measures aim at: 

 Reducing/weighting off the 
admission requirements;

 Reducing the costs associa-
ted with admission;

 Providing issuers with various 
types of support;

 Adopting tax incentives of 
various types, both for issuers 
and investors, and;

 Creating a stock market seg-
ment for companies with spe-
cific characteristics.

The World Federation of Exchanges 
(WFE4, 2016) recognizes the impor-
tance of ensuring that SMEs have 
access to finance through the 
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através do mercado de capitais. 
O estudo intitulado “SME Financing 
and Equity Markets”, identificou 
barreiras e oportunidades para me-
lhorar o acesso ao financiamento 
do mercado de acções, tendo fei-
to as seguintes constatações:

 A decisão das empresas co-
tarem-se nas Bolsas estende-
-se além do desejo de conse-
guir financiamento; 

 As empresas tomam os requi-
sitos de acesso e de manu-
tenção na Bolsa como one-
rosos; 

 Os investidores valorizam in-
formações de melhor quali-
dade sobre as PME’s, e; 

 Todas as entidades atribuem 
importância à liquidez do 
mercado secundário das ac-
ções das empresas.

Foi com base nestas constatações, 
o WFE4 dentre várias recomenda-
ções destacou:

 Flexibilidade das bolsas em 
ajustar o Mercado em fun-
ção das especificidades exis-
tentes no mercado, e; 

 Melhorar a qualidade das in-
formações disponíveis.

capital market. The study entitled 
“SME Financing and Equity Marke-
ts”, has identified barriers and 
opportunities to improve access to 
stock market financing, and made 
the following observations:

 The decision of companies to 
list on the Stock Exchanges 
extends far beyond the desire 
to obtain financing;

 Companies take access and 
maintenance requirements 
on the Stock Exchange to be 
costly;

 Investors value better qua-
lity information about SMEs, 
and;

 All entities attach importance 
to the liquidity of the secondary 
market of company shares.

On the basis of observations made, 
and among several recommen-
dations, WFE4 highlighted the 
following:

 Flexibility of the stock exchan-
ges to adjust the Market ac-
cording to the specificities 
existing in the market, and; 

 Improve the quality of availa-
ble information.
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ESSÊNCIA E VANTAGENS DO 
TERCEIRO MERCADO
A criação do Terceiro Merca-
do consiste fundamentalmente 
numa plataforma que permite 
aproveitar segmentos de empre-
sas que tenham potencial para 
se admitir na BVM, mas que no 
momento do pedido de admis-
são não reúnam a totalidade dos 
requisitos exigidos no mercado de 
“Cotações Oficiais” ou no “Se-
gundo Mercado”. Este mercado 
pode ser acedido por pequenas 
ou grandes empresas, desde que 
tenham a pretensão de organizar-
-se para cumprir de forma cumu-
lativa os requisitos de admissão 
exigidos para ascender aos Mer-
cados oficiais da BVM.

O Valor diferencial deste mer-
cado é de ter um conjunto de 
instituições (CTA, IGEPE, IPEME, 
OCAM e ISCAM), que após a ad-
missão à cotaçãona BVM, estão 
disponíveis para conceder assis-
tência e apoio técnico na fase 
de incubação de dois (2) anos 
que, se devidamente justificada, 
poderá estender-se a 3 anos.

ESSENCE AND ADVANTAGES OF 
THE THIRD MARKET
The creation of the Third Market 
essentially consists of a platform 
that takes advantage of segmen-
ts from companies with the po-
tential to be admitted to the BVM, 
but at the time of the application 
for admission do not meet the to-
tal requirements demanded on 
the “Official Market” or “Second 
Market”. This market can be ac-
cessed by small or large com-
panies, as long as they intend to 
organize themselves to cumula-
tively fulfill the admission require-
ments required to ascend to the 
BVM official Markets.

The differential value of this 
market is to have a set of institu-
tions (CTA, IGEPE, IPEME, OCAM, 
and ISCAM), which support ad-
mission to listing on the BVM, are 
available for providing assistance 
and technical support in the in-
cubation phase of two (2 ) years, 
which if duly justified, may extend 
to 3 years.
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A capacidade financeira limitada 
do Estado continua a restringir a 
despesa pública e a procura in-
terna, apesar dos sólidos sinais de 
recuperação do crédito à econo-
mia.

Num contexto de insuficiência de 
fundos, o Estado teve que realocar 
parte das despesas de investimen-
to para atender as despesas cor-
rentes prioritárias.

Para financiar a despesa em 2019, 
o Estado arrecadou receitas, re-
cebeu donativos financiados por 
empréstimos externos e recorreu 
ao crédito interno sob a forma de 
Bilhetes de Tesouro (BT) e Obriga-
ções de Tesouro (OT). No Mercado 
Primário, onde ocorre a emissão 
e primeira transacção de títulos, 
processou-se a emissão de um to-
tal de doze (12) títulos de dívida, 
nomeadamente: nove (9) Obriga-
ções do Tesouro, dois (2) títulos de 
Obrigações Corporativas e um (1) 
Papel Comercial. 

The limited financial capacity of 
the State continues to restrict pu-
blic expenditure and domestic de-
mand, despite strong signs of credit 
recovery to the economy.

In a context of insufficient funds, the 
State had to reallocate part of the 
investment expenditure to meet 
the priority current expenditures.

To finance the expenditure in 2019, 
the State collected revenues, re-
ceived donations financed by 
external loans and resorted to do-
mestic credit in the form of Treasury 
Bills (BT) and Treasury Bonds (OT). 
In the Primary Market, where the 
issuance and first transaction of 
securities occur, a total of twelve 
(12) debt securities were issued, na-
mely:  nine (9) Treasury Bonds, two 
(2) Corporate Bonds and one (1) 
Commercial Paper. 
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Tabela 2 – Títulos Emitidos – 2º 
Semestre 2019 

Table 2 – Securities Issued – 2nd 
Semester 2019 

The issuance of the twelve (12) 
debt securities (Treasury Bonds, 
Corporate Bonds and Commer-
cial Paper) culminated in a total 
amount of 201.380.723 securi-
ties, namely: 194.330.723 (Trea-

Nº Acções/Shares Quantidade/
Quantity

ltimo Preço/
Last Price

Taxa de Juro 
Anual/Annual 

Interest Rate (%)

Capitalização Bol-
sista (MT)/Market 

Capitalization (MT)

1 Tesouro Fornecedores -2019 36,021,142 100.00 4.90000 3,602,114

2 OT - 2019 -2ª Série/2nd Series 20,000,000 100.00 14.00000 2,000,000

3 OT - 2019 -3ª Série/3 th Series 20,000,000 100.00 14.00000 2,000,000

4 OT - 2019 -4ª Série/4 th Series 13,724,667 100.00 14.00000 1,372,467

5 OT - 2018 -5ª Série/5 th Series 19,141,251 100.00 14.00000 1,914,125

6 OT - 2019 -6ª Série/6 th Series 20,828,087 100.00 14.00000 2,082,809

7 OT - 2019 -7ª Série/7 th Series 6,941,456 107.50 14.00000 746,207

8 OT - 2019 -8ª Série/8 th Series 39,971,524 94.00 10.00000 3,757,323

9 OT - 2019 -9ª Série/9 th Series 17,702,596 100.00 12.00000 1,770,260

10 BNI 2019 - 1ªSérie 3,000,000 100.00 17.00000 300,000

11 BAYPORT - 2019 - Série I 3,900,000 100.00 20.00000 390,000

12 Papel Comercial - SMM - 2019 150,000 100.00 25.00000 15,000

Total de Obrigações Corporativas / 
Corporate Bonds 201,380,723 14.40833 19,950,304

FONTE: Boletim de Cotações da BVM, Dezembro de 2019
SOURCE: BVM Trading Bulletin, December 2019

A emissão dos doze (12) títulos de 
dívida (Obrigações do Tesouro, 
Obrigações Corporativas e Papel 
Comercial) culminou com uma 
quantidade global de 201.380.723 
títulos, dos quais 194.330.723 títu-
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los  de Obrigações do Tesouro, 
6.900.000 títulos  de Obrigações 
Corporativas e 150.000 títulos  de 
Papel Comercial.

As Obrigações de Tesouro apre-
sentaram taxas de juro que varia-
vam de 12% a 14% e um período 
de maturidade de 3 a 10 anos, 
com um peso de 15,49% na Capi-
talização Bolsista. As Obrigações 
Corporativas apresentam taxas de 
juro de 17% a 20% e um período de 
maturidade de 3 a 5 anos, com um 
peso de 0,68% na Capitalização 
Bolsista.

Em relação a emissão de Obri-
gações de Tesouro, no ano de 
2019 verificou-se dois cenários: (i) 
decréscimo na ordem dos 25,0%, 
em temos de número de séries 
emitidas quando comparado ao 
período homólogo de 2018, isto é, 
OT’s – 2019 9 séries, e em 2018 fo-
ram emitidas 12 séries.

Já em relação ao número de emis-
sões de Obrigações Corporativas 
e Papel Comercial, em 2019 foram 
admitidos três (3) emissões de dívi-
da Corporativa com a quantidade 
global de 7.050.000, quando com-
parado ao ano de 2018, foram ad-

sury Bonds), 6.900.000 (Corporate 
Bonds) and 150.000 (Commercial 
Paper).

Treasury Bonds were subscribed 
at interest rates that ranged from 
12% to 14% and maturity of 3 to 10 
years, with a weight of 15,49% in 
the Market Capitalization. Corpo-
rate Bonds were subscribed at an 
interest rate of 17% to 20% and a 
maturity of 3 to 5 years, with a wei-
ght of 0,68% in the Market Capita-
lization. 

Regarding the issuance of Trea-
sury Bonds, in 2019 two scenarios 
were verified: (i) decrease of arou-
nd 25,0%, in terms of the number 
of series issued when compared 
to the same period in 2018, that is, 
OTs – 2019, issued from Treasury to 
Suppliers up to 9th series, and OTs 
– 2018 were issued in 2018 from the 
1st to 12th series;

Regarding the amounts of Cor-
porate Bonds and Commercial 
Paper, in 2019 three (3) Corpo-
rate debt securities were issued 
with a total amount of 7.050.000, 
when compared to 2018, six (6) 
admissions with total amount of 
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mitidos seis (6) emissões com quan-
tidades globais de 16.179.000 títu-
los de dívida, representando uma 
redução em 50,0%.

16.179.000 debt securities were is-
sued, representing a reduction of 
50,0%.
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1. Valores Mobiliários 
Cotados

No início do ano (Janeiro), estive-
ram cotados na BVM um total de 
cinquenta e um (51) títulos, vinte 
e seis (26) Obrigações de Tesou-
ro, dezasseis (16) Obrigações Cor-
porativas, sete (7) Acções, 1 Título 
de Papel Comercial e 1 Título de 
Reembolso. Durante o período em 
análise observou-se a entrada de 
doze (12) novos títulos, decorrentes 
de admissão à cotação, como se 
pode observar nas tabelas 3, 4 e 5. 

Assistiu-se, também, à amortização 
de nove (9) títulos, nomeadamen-
te: Quatro (4) títulos de Obrigações 
de Tesouro (OT), nomeadamente 
OT 2015 4ª Série (550 Milhões de 
MT), OT 2015 5ª Série (1.100 Milhões 
de MT), OT 2015 6ª Série (2.640 Mi-
lhões de MT) e OT 2016 1ª Série 
(1.200 Milhões de MT), Três (3) títulos 
de Obrigações Corporativas, no-
meadamente: Opportunity Bank 
2017 Série 1 (87 Milhões de MT), 
Moza Banco 2013 Subordinada 
(750 Milhões de MT), Millennium BIM 
2017 (1.000 Milhões de MT),  um (1) 
título de Reembolso 2015 (8.170,75 
Milhões de MT) e por último um (1) 
Papel Comercial Opportunity Bank 
2018 Série 1 (47 Milhões de MT). Es-

1. Listed Securities

At the beginning of the year (Ja-
nuary), a total of fifty-one (51) se-
curities were listed on the Mozam-
bique Stock Exchange (BVM), na-
mely: twenty-six (26) Treasury Bonds, 
sixteen (16) Corporate Bonds, se-
ven (7) Shares, one (1) Commer-
cial Paper and one (1) Public Fund. 
During the reporting period, twelve 
(12) new securities were registered, 
resulting from admission to listing, as 
shown in Tables 3, 4 and 5.

There was also the amortization of 
three (9) securities, namely: four 
(4) Treasury Bonds (OT) securities, 
in particular OT 2015 4th Series 
(550 Million MT), OT 2015 5th Se-
ries (1.100 Million MT), OT 2015 6th 
Series (2.640 Million MT) and OT 
2016 1st Series (1.200 Million MT), 
three (3) Corporate Bonds, par-
ticularly:  Opportunity Bank 2017 
1st Series (87 Million MT), Moza 
Banco 2013 Subordinate (750 
Million MT), Millennium BIM 2017 
(1.000 Million MT), one (1) Public 
Fund 2015 (8.170,75 Million MT) 
and finally one (1) Commercial 
Paper Opportunity Bank 2018 1st 
Series (47 Million MT). These events 
meant that by the end of Decem-
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tes eventos fizeram com que até 
finais de Dezembro estivessem co-
tados na BVM um total de 57 títulos.

Tabela 3 – Obrigações do Tesouro 
Cotadas em Bolsa até 31 de 
Dezembro de 2019

ber a total of 57 securities were 
listed on the Mozambique Stock 
Exchange (BVM). 

Table 3 – Treasury Bonds Listed on the 
Stock Exchange as at 31 December 
2019

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 - 2016 - 2ª Série/2 th Series 10,088,878 96.00 12.75000 968,532

3 OT - 2016 - 3ª Série/3 th Series 20,075,845 100.00 15.25000 2,007,585

4 OT - 2017 - 1ª Série/ 1 st Series 32,550,000 100.50 15.25000 3,271,275

5 OT - 2017 - 2ª Série/ 2 nd Series 22,894,680 100.00 13.62500 2,289,468

6 OT - 2017 - 3ª Série/3 rd Series 8,460,000 100.50 13.93750 850,230

7 OT - 2017 - 4ª Série/4 th Series 33,554,688 101.00 14.12500 3,389,023

8 OT - 2017 - 5ª Série/5 th Series 16,507,405 101.70 13.43750 1,678,803

9 OT - 2017 - 6ª Série/6 th Series 25,650,200 100.00 16.00000 2,565,020

10 OT - 2017 -7ª Série/7 th Series 48,364,300 100.00 16.00000 4,836,430

11 OT - 2018 - 1ª Série/1 st Series 31,132,517 98.00 13.68750 3,050,987

12 OT - 2018 - 2ª Série/2 nd Series 24,308,510 103.50 13.75000 2,515,931

13 OT - 2018 - 3ª Série/3 rd Series 12,232,299 98.50 13.62500 1,204,881

14 OT - 2018 - 4ª Série/4 th Series 3,131,704 83.50 13.31250 261,497

15 OT - 2018 - 5ª Série/5 th Series 9,620,631 100.00 14.25000 962,063

16 OT - 2018 - 6ª Série/6 th Series 21,364,100 97.63 14.25000 2,085,777

17 OT - 2018 - 7ª Série/7 th Series 13,216,225 103.00 13.75000 1,361,271

18 OT - 2018 - 8ª Série/8 th Series 14,566,283 97.72 13.68750 1,423,417

19 OT - 2018 - 9ª Série/9 th Series 8,942,568 102.50 13.75000 916,613

20 OT - 2018 - 10ª Série/10 th Series 8,361,232 100.00 13.62500 836,123

21 OT - 2018 - 11ª Série/11 th Series 37,628,967 104.00 13.62500 3,913,413

22 OT - 2018 - 12ª Série/12 th Series 6,005,195 100.00 13.43750 600,520

23 Tesouro Fornecedores -2019 36,021,142 100.00 4.90000 3,602,114

24 OT - 2019 -2ª Série/2nd Series 20,000,000 100.00 14.00000 2,000,000

25 OT - 2019 -3ª Série/3 th Series 20,000,000 100.00 14.00000 2,000,000

26 OT - 2019 -4ª Série/4 th Series 13,724,667 100.00 14.00000 1,372,467

27 OT - 2018 -5ª Série/5 th Series 19,141,251 100.00 14.00000 1,914,125

28 OT - 2019 -6ª Série/6 th Series 20,828,087 100.00 14.00000 2,082,809

29 OT - 2019 -7ª Série/7 th Series 6,941,456 107.50 14.00000 746,207

30 OT - 2019 -8ª Série/8 th Series 39,971,524 98.50 10.00000 3,937,195

31 OT - 2019 -9ª Série/9th Series 17,702,596 100.00 12.00000 1,770,260
Total das Obrigações do Tesouro/ 
Total of Treasury Bonds

603,286,950 13.35565 61,914,036

FONTE: Boletim de Cotações da BVM, Dezembro de 2019
SOURCE: BVM Trading Bulletin, December 2019
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Até 31 de Dezembro de 2019, es-
tavam cotadas no mercado se-
cundário um total de trinta e um 
(31) títulos de Obrigações de Te-
souro, com uma quantidade de 
603.286.950, com uma taxa de juro 
média anual de 13,4%, enquanto 
que em 2018 estavam cotados vin-
te e um (26) títulos de Obrigações 
de Tesouro, com uma quantidade 
de 467.378.556, com uma taxa de 
juro média anual de 13,7%.

Tabela 4 – Obrigações Corporativas 
Cotadas em Bolsa até 31 de 
Dezembro de 2019 

As of 31 December 2019, a total 
of thirty-three (31) Treasury Bonds, 
with a quantity of 603.286.950 and 
an average annual interest rate of 
13,4%, were listed on the secon-
dary market; while in 2018, twenty 
one (26) Treasury Bonds were listed, 
with a quantity of 467.378.556 and 
an average annual interest rate of 
13,7%.

Table 4 – Corporate Bonds Listed 
on the Stock Exchange as at 31 
December 2019 

Nº Obrigações Corporativa/
Corporate Bonds

Quantidade/
Quantity

Último 
Preço/

Last Price

Taxa de Juro 
Anual/ Annual 

Interest Rate (%)

Capitalização Bol-
sista (MT)/Market 

Capitalization (MT)

1 Visabeira 2015 2,500,000 100.00 20.25000 250,000

2 Standard Bank Sub. - 2015 - Série I 3,000,000 100.00 20.75000 300,000

3 Standard Bank Sub. - 2015 - Série II 3,810,000 100.00 20.25000 381,000

4 Standard Bank Sub. - 2015 - Série III 3,200,000 100.00 20.25000 320,000

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

6 BAYPORT  - 2016 -1ª  Série 2,015,000 102.00 25.50000 205,530

7 BAYPORT - 2016 -2ª  Série 1,131,500 115.00 25.50000 130,123

8 BAYPORT - 2017 -1ª  Série 1,500,000 103.00 23.00000 154,500

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

10 Opportunity Bank 2018 - Série 1 1,260,000 100.00 17.75000 126,000

11 BAYPORT - 2018 -1ª  Série 8,702,400 107.00 20.78000 931,157

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

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

14 BNI 2019 - 1ªSérie 3,000,000 100.00 17.00000 300,000

15 BAYPORT - 2019 - Série I 3,900,000 100.00 20.00000 390,000

Total de Obrigações Corporativas / 
Corporate Bonds

44,318,900 20.40200 4,517,969

FONTE: Boletim de Cotações da BVM, Dezembro de 2019
SOURCE: BVM Trading Bulletin, December 2019
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Até o final de 2019, estavam co-
tadas no mercado secundário 
um total de quinze (15) títulos de 
Obrigações Corporativas, com 
uma quantidade de 44.318.900 tí-
tulos, com uma taxa de juro média 
anual de 20,4%, enquanto que em 
2018 estavam cotados dezasseis 
(16) títulos de Obrigações Corpo-
rativas, mas com quantidades de 
55.788.900, e uma taxa de juro mé-
dia anual de 22,34%.

Tabela 5 – Papel Comercial Cotado 
em Bolsa até 31 de Dezembro de 2019

As of the end of 2019, a total of 
seventeen (15) Corporate Bonds 
were listed on the secondary mar-
ket, with a quantity of 44.318.900 
and an average annual interest 
rate of 20,4%, while in 2018, Sixteen 
(16) Corporate Bonds were listed, 
with a quantity of 55.788.900 and 
an average annual interest rate of 
22,34%.

Table 5 – Commercial Paper Listed 
on the Stock Exchange as at 31 
December 2019

Nº Papel Comercial/ 
Commercial paper

Quantidade/
Quantity

Último Preço/ 
Last Price

Taxa de Juro 
Anual/ Annual 

Interest Rate (%)

Capitalização 
Bolsista (MT)/Market  
Capitalization (MT)

Papel Comercial - 
SMM - 2019

150,000 100 25.00000 15,000

Total de Papel Comercial/ 
Commercial paper 150,000 15,000

Até o final de 2019, estava cota-
do no mercado secundário um (1) 
Papel Comercial, com uma quan-
tidade de 150.000 títulos, com uma 
taxa de juro média anual de 25%, 
enquanto que em 2018, estava 
cotado também um (1) Papel Co-
mercial, com uma quantidade de 
470.000 títulos, com uma taxa de 
juro média anual de 25,75%.

FONTE: Boletim de Cotações da BVM, Dezembro de 2019
SOURCE: BVM Trading Bulletin, December 2019

As of the end of 2019, one (1) 
Commercial Paper was listed on 
the secondary market, with a 
quantity of 150.000 securities, with 
an average annual interest rate of 
25%, while in 2018, one (1) Com-
mercial Paper was also listed, with 
an amount of 470.000 securities 
and an average annual interest 
rate of 25,75%.
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Tabela 6 – Acções Cotadas em Bolsa 
até 31 de Dezembro de 2019 

Table 6 – Shares Listed on the Stock 
Exchange as at 31 December 2019 

Acções/Shares Quantidade/
Quantity

Valor Nomi-
nal/ Nominal 

Value

Último 
Preço /Last 

Price

Capitalização Bol-
sista (MT)/Market 

Capitalization (MT)

1 Cervejas de Moçambique, SA 158,533,230 2.00 136.50 21,639,786

2 Companhia Moçambicana de 
Hidrocarbonetos, SA

593,412 100 2,200.00 1,305,506

3 CETA, Engenharias e Serviços, SA 17,500,000 1.00 120.00 2,100,000

4 Empresa Moçambicana de 
Seguros, SA

15,700,000 1.00 8.50 133,450

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 4.60 9,479,045

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

Total de Acções/Shares 2,268,778,416 35,691,720

Em 2018, a BVM planificou admitir 
à cotação duas (2) empresas, mas 
apenas uma foi admitida, a Touch 
Publicidade, S. A, no mês de De-
zembro, no Mercado de Cotações 
Oficiais (MCO), representando 50% 
da meta planificada. 

A segunda empresa inicialmente 
planificada, foi a Hidroeléctrica 
de Cahora Bassa (HCB), através 
de uma Oferta Pública de Venda 
(OPV) de 7,5% de acções, facto 
que não ocorreu na altura (2018), 

FONTE: Boletim de Cotações da BVM, Dezembro de 2019
SOURCE: BVM Trading Bulletin, December 2019

In 2018, BVM planned to admit two 
(2) companies to the listing. Out of 
these, only one company, Touch 
Publicidade, SA, was admitted to 
listing on the Official Market (MCO) 
in December, representing 50% of 
the planned target. 

The second company initially 
planned, was Hidroeléctrica de 
Cahora Bassa (HCB), through a 
Public Sale Offering (OPV) of 7,5% 
of shares, a fact that did not occur 
at the time (2018), because it was 
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porque sentiu-se a necessidade de 
melhorar a organização e divulga-
ção por forma que o processo fos-
se mais abrangente, inclusivo, cre-
dível e transparente, e que todos 
pudessem participar naquela que 
seria a maior OPV alguma vez rea-
lizada em Moçambique.   

Em relação ao ano 2019, foram 
duas (2) empresas inicialmente 
planificadas para admissão à co-
tação, tendo sido admitida a pri-
meira logo em Janeiro, a Arco In-
vestimento, S. A, representado 50% 
da meta do ano. No entanto, no 
mês de Agosto foi admitida a se-
gunda empresa, a Hidroeléctrica 
de Cahora Bassa (HCB), através 
de uma Oferta Publica de Venda 
(OPV) de 7,5% de acções, e em 
Novembro foi admitida a terceira 
empresa, a Arko Companhia de 
Seguros, S. A. 

A admissão à cotação em Bolsa 
das três (3) empresas em 2019, re-
presentou uma realização de 150% 
da meta inicialmente planificada, 
e uma taxa de crescimento de 
200%, quando comparado com 
o número de empresas admitidas 
em 2018, que foi de uma (1) e três 
(3) em 2019.

felt there was a need to improve 
organization and dissemination so 
that the process was comprehen-
sive, inclusive, credible and trans-
parent, and that everyone could 
participate in what would be the 
largest OPV ever held in Mozam-
bique.

In relation to the year 2019, there 
were two (2) companies initially 
planned for admission to listing, 
with the first being admitted in 
January, Arco Investimento, SA, 
representing 50% of the year tar-
get. However, in August the se-
cond company, Hidroeléctrica de 
Cahora Bassa (HCB), was admit-
ted through a Public Sale Offering 
(OPV) of 7,5% of shares, and in No-
vember the third company, Arko 
Companhia de Seguros, SA was 
admitted.

The admission to listing on the 
Stock Exchange of the three (3) 
companies in 2019, represented 
an execution of 150% of the ini-
tially planned target, and a grow-
th rate of 200%, when compared 
to the number of companies ad-
mitted in 2018 which was (1) com-
pany and in 2019 were three (3) 
companies.
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Note-se que no início do quinqué-
nio, isto é, em 2015 estavam co-
tadas na Bolsa 4 empresas, e vol-
vidos 5 anos foram cotadas mais 
6 empresas, elevando para 10 o 
número de empresas cotadas, o 
que representa um crescimento 
em 150%, alcançando a meta do 
quinquénio, que era de atingir um 
número cumulativo de 10 empre-
sas cotadas. 

2. Admissão de Empresas 
à Cotação:

No início mês de Janeiro de 2019 
foi admitida à cotação mais uma 
empresa do sector terciário da 
economia (serviços), a Arco In-
vestimentos, S.A no Mercado de 
Cotações Oficiais (MCO), destina-
do para grandes empresas, com 
um total de 240.330 (duzentas e 
quarenta mil trezentas e trinta) 
acções ordinárias, nominativas e 
escriturais com o valor nominal de 
100,00 MT (Cem Meticais), o cor-
respondente a 80,1% do seu capi-
tal social.

Em Agosto, a Hidroeléctrica da 
Cahora Bassa (HCB), S.A, foi ad-
mitida no Mercado de Cotações 
Oficiais (MCO), destinado para 
grandes empresas com um total 

It should be noted that at the be-
ginning of the five-year period, in 
2015, 4 companies were listed on 
the Stock Exchange, and after 5 
years, 6 more companies were lis-
ted, increasing the number of listed 
companies to 10, which represents 
a growth of 150%, reaching the fi-
ve-year target, which was to reach 
a cumulative number of 10 listed 
companies.

2. Admission to Listing of 
Companies:

At the beginning of January 2019, 
one (1) company from the ter-
tiary sector of the economy (servi-
ces), Arco Investimentos SA, was 
admitted to listing on the Official 
Market (MCO), intended for large 
companies, with a total of 240.330 
(two hundred forty thousand three 
hundred and thirty) ordinary, nomi-
native and book-entry shares, with 
a nominal value of 100,00 MT (One 
Hundred Meticais), the equivalent 
to 80,1% of its share capital. 

In August, Hidroeléctrica da Caho-
ra Bassa (HCB), SA, was admitted 
to listing on the Official Market 
(MCO), intended for large com-
panies with a total of 2.060.661.944 
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de 2.060.661.944 (duas mil e ses-
senta milhões, seiscentas e sessen-
ta e uma mil, novecentas e qua-
renta e quatro) acções ordinárias, 
escriturais e nominativas com o 
valor nominal de 1,00 MT (Um Me-
tical), representativas de 7,5% do 
seu capital social.

Dos trabalhos de divulgação dos 
produtos do mercado de capi-
tais, papel, vantagens e servi-
ços da BVM, junto às empresas 
(PME’s e Grandes Empresas), 
permitiram que no mês de No-
vembro fosse admitida a terceira 
empresa, a Arko Companhia de 
Seguros, S. A, no Mercado de Co-
tações Oficiais (MCO), com um 
total de 49.500 (Quarenta e Nove 
Mil e Quinhentas) acções ordi-
nárias, nominativas e escriturais 
com o valor nominal de 1000,00 
MT (Mil Meticais), representativas 
da totalidade do capital social 
de 49.500.000,00 MT (Quarenta 
e Nove Milhões e Quinhentos Mil 
Meticais).

(two thousand and sixty million, six 
hundred and sixty-one thousand, 
nine hundred and forty-four) ordi-
nary, nominative and book-entry 
shares, with a nominal value of 1,00 
MT (One Metical), representing  
7,5%  of its social capital. 

The work of disseminating the ca-
pital market products, role, ad-
vantages and services of BVM, 
with companies (SMEs and Large 
Companies), allowed the third 
company, Arko Companhia de 
Seguros, S. A, to be admitted to lis-
ting on the Official Market (MCO) 
in November, with a total of 49.500 
(forty-nine thousand and five hun-
dred) ordinary, nominative and 
book-entry shares, with a nominal 
value of 1.000,00 MT (Thousand Me-
ticais), representing 49.500.000,00 
MT (Forty Nine Million and Five Hun-
dred Thousand Meticais) of the to-
tal share capital.
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3. Volume de 
Transacções

No decorrer do ano 2019, a BVM 
teve um volume de transacções 
de 5.100,00 Milhões de MT no mer-
cado. O volume de transações 
observou um crescimento consi-
derável, tendo a taxa se situado 
em 54,1%, comparativamente ao 
período homólogo de 2018, que 
apresentou um volume de tran-
sacções de 3.309,00 Milhões de 
MT, conforme atesta o gráfico 1. 

O aumento do volume de tran-
sacções é justificado, dentre vá-
rios factores, pelo aumento das 
quantidades transacionadas do tí-
tulo de maior liquidez no mercado 
(acções), que foi influenciado pelo 
comportamento do sector real da 
economia ponderado através de 
indicadores de consumo da acti-
vidade económica, que observou 
um aumento nas vendas. 

De referir que estão cotadas na 
Bolsa empresas do sector secun-
dário e terciário (alimentação, be-
bidas, indústria e serviços), e uma 
vez observado o aumento do volu-
me de negócios nos sectores refe-
renciados, o comportamento dos 
investidores no título em referência 

3. Value of Trades

During 2019, BVM registered a 
value of trades of 5.100,00 Million 
MT in the market. The value of 
trades observed a considerab-
le growth, with the rate standing 
at 54,1%, compared to the same 
period in 2018, which reported a 
value of trades of 3.309,00 Million 
MT, as shown in chart 1. 

The increase in the value of trades 
is justified, among several factors, 
by the increase in the trading of 
the securities with greater liquidity 
in the market (shares), which was 
influenced by the behaviour of the 
real sector of the economy weigh-
ted by consumption indicators of 
economic activity, which registe-
red an increase in sales.

It is worth stressing that companies 
from the secondary and tertiary 
sectors (food, beverages, indus-
try and services) are listed on the 
Stock Exchange; as a result of the 
increase in sales volume in the sec-
tors aforementioned, the beha-
viour of stock market investors in 
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(acções), acompanha a mesma 
tendência.

O indicador da perspectiva da 
procura registou um incremento 
ligeiro no mês de Novembro, facto 
que constituiu uma interrupção da 
tendência descendente que vinha 
registando desde o mês de Setem-
bro. Essa perspectiva favorável 
da procura deveu-se à avaliação 
positiva do indicador em todos os 
sectores, com excepção do sector 
de outros serviços não financeiros, 
que diminuiu a sua perspectiva da 
procura no mês em análise. 

Em termos sectoriais, a avaliação 
abonatória do clima económico 
em Novembro deveu-se ao bom 
andamento das actividades eco-
nómicas de construção, de aloja-
mento e restauração, de transpor-
tes e de comércio que suplantaram 
as avaliações negativas registadas 
nos sectores da produção industrial 
e ainda na área de outros serviços 
não financeiros (INE, Indicadores 
de Confiança de Clima Económi-
co, Novembro de 2019).

Dados do Instituto Nacional de 
Estatística (INE) mostram que, em 
Novembro, a inflação anual de 
Moçambique foi de 2,58%, após 

the securities in question (shares) 
follows the same trend.

The demand outlook indicator 
observed a slight increase in No-
vember, a fact that interrupted the 
downward trend that had been 
registered since September. This 
favourable demand outlook was 
due to the positive assessment of 
the indicator in all sectors, with the 
exception of the other non-finan-
cial services sector, which reduced 
its demand outlook in the month 
under review.

In sectorial terms, the favourable as-
sessment of the economic climate 
in November was due to the good 
performance of the economic 
activities of construction, accom-
modation and catering, transport 
and trade, which overweighed the 
negative assessments registered in 
the industrial production and in the 
area of other non-financial services 
(INE, Indicadores de Confiança de 
Clima Económico,  Novembro de 
2019).

Data from the National Statistics 
Institute (INE) show that, in Novem-
ber, annual inflation in Mozambi-
que was 2,58%, after 2,01% in Sep-
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2,01% em Setembro. Para o mé-
dio prazo, perspectiva-se a con-
tinuidade de uma inflação baixa 
(BdPES, Iº Semestre de 2019).

Gráfico 1 – Total do Volume de 
Transacções, Dezembro de 2018 e 
Dezembro de 2019 
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tember. For the medium term, low 
inflation is expected to continue 
(BdPES, Iº Semestre de 2019).

Chart 1 - Total Value of Trades, 
December 2018 and December 2019 

Por categorias de títulos, as Obri-
gações do Tesouro tiveram um 
contributo de 81,9% no volume de 
negócios, seguido de Obrigações 
Corporativas com um peso de 9,0 
% e Acções com 8,0%, Fundos Pú-
blicos com 1,1%, e por último Papel 
Comercial com 0,8%, conforme 
ilustra o gráfico 2.  

O maior volume de negociação 
de Obrigações do Tesouro é justifi-
cado pelas seguintes razões: 

FONTE: Boletim de Cotações da BVM, Dezembro de 2019
SOURCE: BVM Trading Bulletin, December 2019

In terms of value of trades by ca-
tegory of securities, Treasury Bonds 
contributed 81,9% to turnover, 
followed by Corporate Bonds with 
a weight of 9,0% and Shares with 
8,0%, Public Funds with 1,1%, and fi-
nally Commercial Paper with 0,8%, 
as shown in chart 2.  

The higher trading volume of 
Treasury Bonds is justified for the 
following reasons: 
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(i) maior volume de títulos cota-
dos;

(ii) maior nível de rendibilidade 
justificadas pelas taxas de ju-
ros atractivas no mercado;

(iii)serem considerados títulos 
com menor risco.

Gráfico 2 – Volume de Transacções 
por Categoria de Valores Mobiliários, 
Dezembro de 2019

8.0%Acções 
Shares

1.1%Títulos Públicos 
Public Funds 

9.0%Obrigações Corporativas  
Corporate Bonds 

81.9%Obrigações do Tesouro   
Treasury  Bonds  

(i) higher number of listed securi-
ties;

(ii) higher level of profitability justi-
fied by attractive market inte-
rest rates;

(iii)being considered to be less 
risky securities.

Chart 2 – Value of Trades by Category 
of Securities, December 2019

FONTE: Boletim de Cotações da BVM, Dezembro de 2019
SOURCE: BVM Trading Bulletin, December 2019
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Relativamente à distribuição do 
volume de transacções por Siste-
mas de Negociação, verificou-se 
que cerca de 73% 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 2019

As for the distribution of trading 
value by Trading Systems, appro-
ximately 73% 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 2019

27%SNR
73%SNC

SNC SNR

  FONTE: Boletim de Cotações da BVM, Dezembro de 2019
SOURCE: BVM Trading Bulletin, December 2019



66 Annual Stock Market Performance Report 2019

Relatório Anual do Desempenho do Mercado Bolsista 2019

200

600

800

1000

1400

1600

0
2018 2019

706

1469

1200

400

4. Número de 
Transacções e 
Evolução do Preço dos 
Títulos 

Relativamente ao número de ne-
gócios, a BVM registou 1469 tran-
sacções ao longo do ano, dos 
quais cerca de 1.307 das transac-
ções correspondem a acções re-
presentando uma evolução de 
108% relativamente ao período 
homólogo de 2018, que foi de 706, 
conforme ilustra o gráfico 4 e 5. 

Gráfico 4 – Número de transacções, 
Dezembro 2018 e Dezembro de 2019

4. Number of Trades  
and Price Evolution of 
Securities 

Regarding the number of trades, 
BVM registered 1469 trades over 
the year, of which approximately 
1.307 of Shares trades correspond 
to an evolution of 108% compared 
to the same period in 2018,  which 
was 706, as shown in charts 4 and 
5. 

Chart 4 - Number of Trades, December 
2018 and December 2019

FONTE: Boletim de Cotações da BVM, Dezembro de 2019
SOURCE: BVM Trading Bulletin, December 2019
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Gráfico 5 – Número de transacções 
por Categoria de Valores Mobiliários, 
Dezembro de 2019

Chart 5 - Number of Trades by 
Category of Securities, December 2019

82Obrigações Corporativas
Corporate  Bonds 

77Obrigações do Tesouro
Treasury Bonds 3Títulos Públicos

Public Funds

1307Acções 
Shares

As estatísticas mostram que por 
categoria de valores mobiliários, o 
segundo grupo de títulos mais tran-
saccionados foram as Obrigações 
Corporativas com 82 transacções, 
seguidas de Obrigações do Tesou-
ro e Fundos Públicos com 77 e 3, 
respectivamente. 

O número significativo de transac-
ções em acções negociadas em 
Bolsa durante o ano de 2019, é 
justificado  pelas seguintes razões:  
estabilidade de preços de bens e 
serviços que estimulam a poupan-
ça, e consequente direcciona-
mento ao investimento produtivo. 

FONTE: Boletim de Cotações da BVM, Dezembro de 2019
SOURCE: BVM Trading Bulletin, December 2019

Statistics show that by category of 
securities, Corporate Bonds with 
82 transactions were the second 
group of securities most traded, 
followed by Treasury Bonds and 
Public Funds with 77 and 3, respec-
tively. 

The significant number of trades 
in shares in the Stock Exchange 
during 2019 is justified by the fol-
lowing reasons: stability of prices 
of goods and services that stim-
ulate savings, and consequently, 
the use of savings for productive 
investments.
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As acções da CMH, que estavam 
a ser transaccionadas a 900,00 MT/
acção em Janeiro de 2019, já em 
Junho estavam a ser transaccio-
nadas a 1.200,00MT/ acção, e em 
Agosto/Setembro foram transac-
cionadas a 1.100,00 MT/acção, 
representado uma valorização de 
22,2% em relação ao mês de Ja-
neiro. Até o final do ano já eram 
transaccionadas a 2.200,00 MT/
acção, representando uma valo-
rização de 144,4% de Janeiro a 31 
de Dezembro.

Gráfico 6 – Evolução de Preços dos 
títulos da CMH, Janeiro à Dezembro 
de 2019

CMH shares, which were being 
traded at 900,00 MT/share in Ja-
nuary 2019, already in June there 
were being traded at 1.200,00 MT/
share and in August/September 
they were traded at 1.100,00 MT/
share, representing a 22,2% appre-
ciation in relation to January. By 
the end of the year, they were 
already being traded at 2.200,00 
MT/share, representing an appre-
ciation of 144,4% from January to 
31 December.

Chart 6 – Price Evolution of CMH 
Securities, January to December 2019

FONTE: Boletim de Cotações da BVM, 2019
SOURCE: BVM Trading Bulletin, 2019
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 As acções da CDM, que es-
tavam a ser transaccionadas 
a 205,00 MT/acção em Janei-
ro de 2019, foram valorizadas e 
transaccionadas em Junho de 
2019 a 250,00 MT/acção, rep-
resentado uma valorização 
de 22,0%, mas ao longo do 
segundo semestre sofreram 
desvalorização nos meses de 
Outubro/Novembro com a 
cotação de 195,00 MT/acção 
e 180,00 MT/acção respec-
tivamente, passando a ser 
transaccionadas a 136,50 MT/
acção no dia 31 de Dezem-
bro, representado uma des-
valorização de 33,41%.

Gráfico 7 – Evolução de Preços dos 
títulos da CDM, Janeiro à Dezembro de 
2019

 CDM shares, which were 
being traded at 205,00 MT/
share in January 2019, they 
were valued and traded at 
250,00 MT/share in June 2019, 
representing an apprecia-
tion of 22,0% , but during the 
second semester they de-
preciated in the months of 
October/November with the 
price of 195,00 MT/share and 
180,00 MT/share, respectively, 
being traded at 136,50 MT/
share on 31 December, re-
presenting a depreciation of 
33,41%.

Chart 7 – Price Evolution of CDM 
securities, January to December 2019
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 FONTE: Boletim de Cotações da BVM, 2019
SOURCE: BVM Trading Bulletin, 2019
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 As acções da HCB, após ad-
missão à cotação em Agos-
to, foram transaccionadas 
a 3,00 MT/acção. Estas ac-
ções foram se valorizando 
no decorrer do ano, no mês 
de Setembro foram transac-
cionadas a 8,90 MT/acção, 
tendo atigido o seu pico no 
mês de Outubro, quando fo-
ram transaccionadas a 13,75 
MT/acção. De Novembro a 
Dezembro foram se desvalo-
rizando passando de 8,0 MT/
acção para 4,60 MT/acção 
no fecho do ano.

Gráfico 8 – Evolução de Preços dos 
títulos da HCB, Agosto à Dezembro de 
2019

 HCB shares, after admission to 
listing in August, were traded 
at 3,00 MT/share. These shares 
were valued during the year, 
in September they were tra-
ded at 8,90 MT/share, having 
reached its peak in October, 
that is, they were traded at 
13,75 MT/share. From Novem-
ber to December, they de-
creased from 8,0 MT/share to 
4,60 MT/share at the end of 
the year.

Chart 8 – Price Evolution of HCB 
Securities, August to December 2019

 FONTE: Boletim de Cotações da BVM, 2019
SOURCE: BVM Trading Bulletin, 2019
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Em 2019 foram realizados no total 
1.486 negócios, distribuidos e tran-
sacionados em 1.466 por Sistema 
de Negociação por Chamada 
(SNC) e os restantes 20 negócios 
no Sistema de Negociação por 
Registo (SNR). 

Gráfico 9 –Número de transacções 
por Sistemas de Negociação,  ano de 
2019

In 2019, a total of 1.486 trades were 
carried out, distributed and traded 
in 1.466 by Call System (SNC) and 
the remaining 20 trades carried out 
in the Registration System (SNR).

Chart 9 – Number of Trades by Trading 
Systems, 2019

20SNR1466SNC

SNC SNR

FONTE: Boletim de Cotações da BVM, Dezembro de 2019
SOURCE: BVM Trading Bulletin, December 2019

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-

5. Market Capitalization 

Market Capitalization is the main 
indicator of Stock Exchanges, indi-
cating the market value of securi-
ties at a given moment, in other 
words, it indicates market poten-
tial. This indicator is obtained from 
the product of the last quotation 
(price) by the number of listed se-
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dos à cotação, sendo calculado 
para todos os valores mobiliários 
cotados em bolsa.

Os principais determinantes da 
variação da Capitalização Bolsis-
ta são os seguintes: (i) Admissão à 
cotação de títulos; (ii) Valorização 
da cotação dos títulos; (iii) Amorti-
zação/exclusão dos títulos. 

Assim, durante o período em re-
ferência, foram admitidos à cota-
ção quinze (15) títulos, nomeada-
mente: três (3) acções, nove (9) 
Obrigações do Tesouro, duas (2) 
Obrigações Corporativas e um (1) 
Papel Comercial.

No mesmo período, foram amor-
tizados nove (9) títulos, nomeada-
mente: quatro (4) emissões de Obri-
gações de Tesouro (OT), ou seja OT 
2015 4ª Série (550 Milhões de MT), 
OT 2015 5ª Série (1.100 Milhões de 
MT), OT 2015 6ª Série (2.640 Milhões 
de MT), OT 2016 1ª Série (1.200 Mi-
lhões de MT); três (3) emissões de 
Obrigações Corporativas, nomea-
damente: Opportunity Bank 2017 
Série 1 (87 Milhões de MT), Moza 
Banco 2013 Subordinada (750 Mi-
lhões de MT) e Millennium BIM 2017 
(1.000 Milhões de MT),  um (1) Tí-
tulo de Reembolso 2015 (8.170,75 

curities and can be calculated for 
all listed securities.

The main determinants of the va-
riation of the Market Capitalization 
are the following: (i) Admission to 
listing of securities; (ii) Appreciation 
of the securities listed, and; (iii) Re-
demption of securities. 

Thus, during the period under re-
view, ten (15) securities were ad-
mitted to listing, namely: three (3)  
shares, nine (9) Treasury Bonds, two 
(2) Corporate Bonds and one (1) 
Commercial Paper.

In the same period, nine (9) se-
curities were redeemed, namely: 
four (4) Treasury Bonds (OT), i.e. OT 
2015 4th Series (550 Million MT), OT 
2015 5th Series (1.100 Million MT), 
OT 2015 6th Series (2.640 Million 
MT), OT 2016 1st Series (1.200 Million 
MT), three (3) Corporate Bonds, 
namely: Opportunity Bank 2017 1st 
Series (87 Million MT), Moza Banco 
2013 Subordinate (750 Million MT) 
and Millennium BIM 2017 (1.000 
Million MT), one (1) Public Fund 
2015 (8.170,75 Million MT) and,  
lastly,  one (1) Opportunity Bank 
2018 1st Series Commercial Paper 
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Milhões de MT) e, por último, uma 
(1) emissão de Papel Comercial 
do Opportunity Bank 2018 Série 1 
(47 Milhões de MT), perfazendo um 
montante global de 15.544,75 Mi-
lhões de Meticais, decorrentes das 
condições de emissão, e foram 
valorizados alguns títulos, como as 
acções da CMH com uma valori-
zação de 144,4%.

Com estas ocorrências, no final 
de 2019, estavam cotados na 
Bolsa um total de 57 títulos e a 
Capitalização Bolsista situou-se 
em 102.138,73 milhões de MT, re-
presentando um crescimento em 
19,6% relativamente ao período 
homólogo de 2018, que foi de  
85.339,46 milhões de MT.

Em percentagem do PIB alcançou 
níveis superiores às metas planifi-
cadas, ao situar-se em 10,0% em 
Dezembro de 2019, contra os 9,0% 
inicialmente planificado, tendo 
o grau de cumprimento sido de 
111,1%.

A Capitalização Bolsista, pela sua 
volatilidade característica, obser-
vou o seguinte comportamento ao 
longo do ano: De Janeiro a Mar-
ço, a capitalização bolsista apre-
sentou uma tendência crescente, 

(47 Million MT), making a total 
amount of 15.544,75 Million Me-
ticais, resulting from the issuance 
conditions, and some securities, 
such as CMH shares, were valued 
with an appreciation of 144,4%.

With these occurrences, at the end 
of 2019, a total of 57 securities were 
listed on the Stock Exchange and 
the Market Capitalization stood at 
102.138,73 Million MT, representing 
an increase of 19,6% over the same 
period in 2018, which was 85.339,46 
Million MT.

As a percentage of GDP, it rea-
ched levels higher than the plan-
ned targets, standing at 10,0% 
in December 2019, against 9,0% 
initially planned, corresponding 
to a degree of achievement of 
111,1%.

The Market Capitalization, for its 
characteristic volatility, observed 
the following behaviour throu-
ghout the year: From January to 
March, the market capitalization 
presented an increasing trend, 
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devido a admissão à cotação de 
uma empresa (Arco Investimen-
tos), Obrigações do Tesouro 2019 
– 2ª, 3ª e 4ª Séries e de Obrigação 
Corporativa do BNI 2019-1ª Série. 
Não obstante, foi influenciada ne-
gativamente pela amortização de 
um título de obrigações de Tesouro 
2016-1ª Série.

De Abril a Junho a Capitalização 
Bolsista foi influenciada pela amor-
tização de Fundos Públicos e Papel 
Comercial, no entanto, observou 
uma tendência crescente, devido 
a admissão à cotação de Obriga-
ções do Tesouro 2019 - 5ª, 7ª, 8ª e 9ª 
Séries, e a valorização das acções 
da CMH, ao passar de 900 MT/ac-
ção para 1.200 MT/acção em Ju-
nho, representando um aumento 
em 33%.

Nos meses de Agosto a Outu-
bro, a Capitalização Bolsista foi 
influenciada positivamente pela 
admissão à cotação de novos tí-
tulos, nomeadamente: Obrigação 
Corporativa de BAYPORT 2019 – 1ª 
Série, acções da HCB através de 
uma OPV e acções da CDM atra-
vés de uma OPS.

De Novembro a Dezembro, ad-
missão à cotação das acções da 

due to the admission to listing of 
a company (Arco Investimentos), 
Treasury Bonds 2019 – 2nd, 3rd and 
4th Series and BNI 2019 Corporate 
Bond – 1st Series. Notwithstanding 
it was negatively influenced by the 
redemption of the securities Trea-
sury Bonds 2016-1st Series.

From April to June, the Market 
Capitalization was influenced by 
redemption of Public Funds and 
Commercial Paper, however it ob-
served an increasing trend, due 
to the admission to listing of Treas-
ury Bonds 2019 - 5th, 7th, 8th and 9th 
Series, and the appreciation of 
CMH shares from 900 MT/share to 
1.200MT/share in June, that is, an 
increase of 33%.

From August to October, the 
Market Capitalization was positi-
vely influenced by the admission 
to listing of new securities, namely:  
BAYPORT 2019 Corporate Bond – 
1st Series, HCB shares through an 
OPV and CDM shares through an 
OSP.

From November to December, 
admission to listing of the shares 
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empresa Arko-Companhia de Se-
guros, S.A e do Papel Comercial 
da SMM-2019, influenciou positiva-
mente na Capitalização Bolsista.

Gráfico 10 – Evolução da 
Capitalização Bolsista, Dezembro de 
2019 (Milhões de MT)

No que concerne à capitalização 
bolsista por categoria de títulos, foi 
liderada pelas Obrigações do Te-
souro com 60,6%; seguida de ac-
ções da CDM com 21,2%; acções 
da HCB com 9,3%; e Obrigações 
Corporativas com 4,4%, como 
pode ser verificado no gráfico 11, 
abaixo representado.

of Arko-Companhia de Seguros, 
S.A and the Commercial Paper of 
SMM-2019, had a positive influence 
on the Market Capitalization.

Chart 10 – Evolution of Market 
Capitalization, December 2019 (Million 
MT)
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FONTE: Boletim de Cotações da BVM, Dezembro de 2019
SOURCE: BVM Trading Bulletin, December 2019

In relation to market capitalization 
by category of securities in the pe-
riod under review, Treasury Bonds 
led with 60,6%; followed by CDM 
Shares with 21,2%; HCB shares with 
9,3%; and Corporate Bonds with 
4,4%, as can be seen in chart 11, 
shown below. 
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Gráfico 11 – Capitalização Bolsista por 
Valores Mobiliários, Dezembro do ano 
de 2019 (Milhões de MT)

Chart 11 – Market Capitalization by 
Securities (Million MT), December 2019

FONTE: Boletim de Cotações da BVM, Dezembro de 2019
SOURCE: BVM Trading Bulletin, December 2019
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6. Liquidez do Mercado 
(Market Turnover)

O indicador de liquidez do merca-
do (market turnover), ao longo do 
ano de 2019, apresentou uma ten-
dência crescente, tendo atingido 
o seu pico no mês de Dezembro 
em 5,0%. Quando comparado ao 
mesmo período de 2018, verifica-
-se que este indicador observou 
um crescimento de 1,12 pontos 
percentuais, justificado pelo eleva-
do volume de transacções ocorri-
dos no período em referência, vide 
gráfico 12. 

6. Market Liquidity 
(Market Turnover)

Throughout 2019, the market liqui-
dity indicator (turnover) showed a 
growing trend, reaching its peak 
in December by 5,0%. But when 
compared to the same period in 
2018, it can been seen that this in-
dicator observed a growth of 1,12 
percentage points, justified by the 
high volume of trades that occur-
red during the reporting period, 
see chart 12.
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Gráfico 12 – Evolução da Liquidez do 
Mercado, Dezembro dos anos 2018 e 
2019
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Chart 12 – Evolution of Market Liquidity, 
December 2018 and 2019

FONTE: Boletim de Cotações da BVM, Dezembro de 2019
SOURCE: BVM Trading Bulletin, December 2019

A Bolsa de Valores de Moçambi-
que, ciente dos baixos níveis de 
liquidez dos títulos cotados, têm 
realizado um conjunto de activi-
dades que consistem na divulga-
ção dos seus serviços, produtos 
do mercado de capitais (revistas 
e vídeos), o papel e vantagens da 
BVM como alternativa de financia-
mento à economia.

Na sua estratégia de proximidade 
juntos dos investidores, têm efec-
tuado visitas as províncias, onde 
tem mantido encontros com em-
presários e dirigentes do Estado, 
realizado workshops, visitas a em-
presas, capacitado jovens e mu-

The Mozambique Stock Exchan-
ge, aware of the low liquidity levels 
of listed securities, has carried out 
a series of activities that consist of 
disseminating its services, capital 
market products (magazines and 
videos), the role and advantages 
of BVM as a financing alternative 
to the economy.

In its strategy of proximity with in-
vestors, BVM has made visits to the 
provinces, holding meetings with 
entrepreneurs and government of-
ficials, conducting workshops and 
visits to companies, training you-
ng and female entrepreneurs and 
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lheres empreendedores e PME’s, 
palestras nas Universidades e Insti-
tutos Técnicos e escolas secundá-
rias de nível médio, entre outras.

Tem igualmente se empenhado 
no fortalecimento institucional, 
com a introdução de novos pro-
dutos e serviços, criação de novos 
mercados alternativos, como o 
Terceiro Mercado, aprimoramen-
to da regulamentação, com vista 
a adequar as plataformas de ne-
gociação e da Central de Valores 
Mobiliários aos padrões interna-
cionalmente aceites, por forma 
a criar uma interligação da BVM 
com outras Bolsas de Valores re-
gionais e ou internacionais.

SMEs, lectures at Universities and 
Technical Institutes and secondary 
schools, among others.

It has also been committed to ins-
titutional strengthening, with the 
introduction of new products and 
services, the creation of new alter-
native markets, such as the Third 
Market, the improvement of regu-
lation, with a view to adapting the 
trading platforms and the Central 
Securities Depository to internatio-
nally accepted standards in or-
der to create an interconnection 
between BVM and other regional 
and/or international Stock Exchan-
ges. 
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 FONTE Central de Valores Mobiliários, Dezembro de 2019
SOURCE: Central Securities Depository, December 2019

No ano de 2019, a Central de Va-
lores Mobiliários (CVM), um serviço 
especializado da Bolsa de Valores 
de Moçambique, efectuou o re-
gistado de vinte e um (21) títulos, 
nomeadamente: treze (13) cota-
dos (1 papel comercial, 1 acção, 
2 obrigações corporativas e 9 
obrigações do tesouro) e oito (8) 
não cotados (4 acções e 4 obriga-
ções corporativas). Este registo foi 
maioritariamente realizado com as 
Obrigações do Tesouro, com um 
peso de 43% do total de registos 
efectuados durante o ano, vide o 
Gráfico 13.

Gráfico 13 – Registo de Títulos, 2019

In 2019, the Central Securities De-
pository (CSD), a specialized ser-
vice of the Mozambique Stock 
Exchange, registered twenty one 
(21) securities, namely:  thirteen (13) 
listed (1 commercial paper, 1 sha-
re, 2 corporate bonds and 9 trea-
sury bonds) and eight (8) unlisted (4 
shares and 4 corporate bonds). This 
registration was mostly carried out 
with Treasury Bonds, corresponding 
to 43% of registrations made during 
the year, see chart 13.

Chart 13 – Registration of Securities, 
2019
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O registo de vinte e um (21) títulos, 
representa uma realização de 105% 
da meta de vinte (20) planificada 
para o ano de 2019, correspon-
dente a um decréscimo de 40%, 
comparativamente ao número de 
trinta e cinco (35) títulos registados 
no ano de 2018.

CONTAS DE TITULARIDADE DE 
VALORES MOBILIÁRIOS
As contas de registo de titularidade 
são contas criadas e mantidas pe-
los intermediários financeiros autori-
zados, que comprovam a titularida-
de, natureza, características e situa-
ção jurídica dos títulos registados 
em nome dos respectivos titulares.

Em 2019, a CVM criou 14.508 no-
vas contas que vieram acrescentar 
as 7.673 já existentes totalizando 
22.181 contas (particulares e ins-
titucionais) no final de Dezembro 
de 2019, representando um cresci-
mento anual de 189%. Do total de 
contas existentes na CVM, 21.603 
pertencentes a Titulares Particulares 
e 578 a Titulares Institucionais.

De salientar que o aumento de 
número de Contas de Titulares Par-
ticulares, é justificada pela OPV 
realizada pela HCB, que teve ca-
racterísticas peculiares como a sua 

The registration of twenty one (21) 
securities represents an achie-
vement of 105% of the target of 
twenty (20) planned for 2019, cor-
responding to a decrease of 40%, 
compared to thirty five (35) securi-
ties registered in 2018.

SECURITIES OWNERSHIP ACCOUNTS

Ownership registration accounts 
are accounts created and main-
tained by authorized financial in-
termediaries, which prove the ow-
nership, nature, characteristics and 
legal status of the securities registe-
red on behalf of their holders.

In 2019, CSD created 14.508 new 
accounts which added the 7.673 
already existing, totaling 22.181 ac-
counts (private and institutional) at 
the end of December 2019, repre-
senting an annual growth of 189%. 
Of the total accounts existing at 
CSD, 21.603 belonging to Private 
Holders and 578 to Institutional Hol-
ders.

It should be noted that the increa-
se in the number of Private Holders 
Accounts is justified by the OPV 
carried out by HCB, which had 
peculiar characteristics such as its 
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dimensão, objectivos, definição 
de investidores prioritários, canais 
de subscrição das acções, preços 
de venda das acções, mecanismo 
de garantia e atribuição de ac-
ções, bem como um programa de 
comunicação ousado e de gran-
de amplitude, tornando-se numa 
OPV que extravasou o conceito 
tradicional de Oferta Pública, par-
ticularmente pelo foco na abran-
gência e inclusão.

Em termos de abrangência, to-
das a Províncias subscreveram as 
acções, isto é, dos 154 distritos do 
País, 142 distritos participaram na 
operação e mesmo os que não 
tem infra-estruturas bancárias, cor-
respondendo mais de 92 por cen-
to. De referir que a operação tam-
bém contou com a participação 
de investidores na diáspora.

FILIAÇÃO DE INTERMEDIÁRIOS 
FINANCEIROS

A filiação dos intermediários finan-
ceiros na CVM permite-os ter aces-
so ao sistema informático da CVM, 
de forma a abrirem e movimenta-
rem as contas de registo de titulari-
dade, bem como realizarem ope-
rações em seu nome ou em nome 
dos seus clientes na CVM. No ano 

dimension, objectives, definition of 
priority investors, subscription chan-
nels for shares, sale prices of shares, 
mechanism for assurance and allo-
cation of shares, as well as a bold 
and wide-ranging communication 
program, becoming an OPV that 
went beyond the traditional con-
cept of Public Offering, particularly 
by the focus on comprehensive-
ness and inclusion.

In terms of comprehensiveness, all 
provinces subscribed to the sha-
res, that is, of the 154 districts in the 
country, 142 districts participated 
in the operation, including tho-
se without banking infrastructure, 
corresponding to more than 92 
percent. It’s worth noting that the 
operation also included the partici-
pation of investors in the diaspora.

REGISTRATION OF FINANCIAL 
INTERMEDIARIES

The registration of financial inter-
mediaries with the CSD allows 
them to have access to the CSD’s 
computer system in order to open 
and move securities accounts, as 
well as carry out transactions on 
their behalf or on behalf of their 
customers with the CSD. In 2019, 
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2019, foi registado um (1) Interme-
diário Financeiro (IF). 

Eventos Corporativos
No ano de 2019, foram registados 
no total 129 eventos corporativos, 
segregados entre pagamento de 
juros (103), amortizações (12), au-
mentos de capital social (7), paga-
mento de dividendos (5), OPS (1) e 
OPV (1). 

Este número significou um aumen-
to de 29% em relação ao período 
homólogo de 2018, que foram re-
gistados 100 eventos corporativos, 
segregados entre pagamentos de 
juros (89), amortizações (8) e paga-
mento de dividendos (3).

A ocorrência de eventos corporati-
vos tem evoluído ao longo dos anos, 
derivado do aumento gradual do 
número de títulos registados com 
especial atenção aos títulos repre-
sentativos de dívida, que tem uma 
média de dois eventos corporativos 
por ano (pagamento de juros). 

COMPENSAÇÃO E LIQUIDAÇÃO

Em 2019 foi realizada a compensa-
ção e liquidação de um total de 
1.513 negócios de títulos registados 
na CVM, representando um cresci-

one (1) Financial Intermediary (IF) 
was registered.

CORPORATE EVENTS
In 2019, a total of 129 corporate 
events were registered, segrega-
ted into interest payment (103), 
amortizations (12), share capital in-
creases (7), payments of dividends 
(5), OPS (1) and OPV (1). 

This number represented an in-
crease of 29% in relation to the 
same period in 2018, which regis-
tered 100 corporate events, segre-
gated into interest payments (89), 
amortizations (8) and payment of 
dividends (3).

The occurrence of corporate 
events has evolved over the years, 
due to the gradual increase in the 
number of securities registered, 
with special attention to debt se-
curities, which have an average of 
two corporate events per year (in-
terest payment). 

CLEARING AND SETTLEMENT

In 2019, a total of 1.513 trades of 
securities registered with CSD were 
cleared and settled, emphasising 
that this number tripled when com-
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Valores Mobiliários Cota-
dos / Unlisted Securities

Número de Ne-
gócios/ Num-
ber of Trades

Número de Valores Mobiliá-
rios Negociados / Number of 

Securities Traded

Valor Liquidado 
(MT)/ Settled Value 

(MT)

Acções / Shares 1.307 8.710.844 407.248.767,30

Obrigações do Tesouro/ 
Treasury Bonds

88 46.508.493 4.497.066.527,74

Obrigações Corporativas/ 
Corporate Bonds

92 3.448.841 353.080.423,50

Total 1.487 58.668.178 5.257.395.718,54

Valores Mobiliários Não 
Cotados/ Unlisted
Securities

Número de Ne-
gócios / Num-
ber of Trades

Número de Valores Mobiliá-
rios Negociados / Number of 

Securities Traded

 Valor Liquidado 
(MT) / Settled Value 

(MT)

Acções/ Shares 19 32.145 27.222.955,00

Obrigações Corporativas/ 
Corporate Bonds

7 1.393.568 130.201.410,40

Total 26 1.425.713 157.424.365,40

Total Global/ Grand Total 1.513 60.093.891 5.414.820.083,94

FONTE: Central de Valores Mobiliários, Dezembro de 2019
SOURCE: Central Securities Depository, December 2019

mento de 97% quando compara-
do ao total de 767 negócios reali-
zados em 2018. 

Este número foi derivado da ne-
gociação de uma quantidade de 
60.093.891títulos, correspondente a 
liquidação de 5.415,00 Milhões de 
MT até finais de Dezembro, quan-
tidades estas que representam um 
crescimento de 56% em relação 
ao ano de 2018, com uma quan-
tidade de 38.624.694 títulos nego-
ciados correspondente ao valor de 
3.408,00 Milhões de Meticais, como 
mostram as tabelas 7 e 8. 

Tabela 7 – Compensação e Liquidação 
até 31 de Dezembro de 2019

pared to the total of 767 trades 
carried out in 2018, representing a 
growth of 97%. 

This number derived from the tra-
ding of an amount of 60.093.891 
securities, corresponding to the 
settlement of 5.415,00 Million MT by 
the end of December, which re-
presents a growth of 56%, in relation 
to the trading settled in 2018, which 
was 38.624.694, corresponding to 
the settlement 3.408,00 Million Me-
ticais, see tables 7 and 8. 

Table 7 – Clearing and Settlement as at 
31 December 2019 
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FONTE: Central de Valores Mobiliários, Dezembro de 2018
SOURCE: Central Securities Depository, December 2018

Valores Mobiliários 
Cotados

Número de Negócios 
/ Number of Trades

Número de Valores 
Mobiliários Negociados  
/ Number of Securities 

Traded

Valor Liquidado 
(MT)/ Settled Value 

(MT)

Acções / Shares 630 1.128.857 232.122.322,00

Obrigações do Tesouro/ 
Treasury Bonds

33 2.259.042 232.409.453,00

Obrigações Corporativas/ 
Corporate Bonds

70 34.279.510 2.845.124.204,83

Total 733 37.667.409 3.309.655.979,83

Valores Mobiliários Não 
Cotados/ Unlisted
Securities

Número de Negó-
cios/ Number of 

Trades

Número de Valores 
Mobiliários Negociados 
/ Number of Securities 

Traded

 Valor Liquidado (MT)  
/ Settled Value (MT)

Acções / Shares 26 23.666 4.136.380,00

Obrigações Corporativas/ 
Corporate Bonds

8 933.619 94.522.487,00

Total 34 957.285 98.658.867,00

Total Global / Grand Total 767 38.624.694 3.408.314.846,83

Tabela 8 – Compensação e 
Liquidação até 31 de Dezembro de 
2018

Table 8 – Clearing and Settlement as at 
31 December 2018
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Desde 2015 Moçambique tem 
sido abalado pelos efeitos da crise 
económica internacional, eventos 
climáticas externos, suspensão do 
apoio externo e instabilidades em 
aglumas zonas do País. Estes fac-
tores adversos foram exacerbados 
em 2019 com a ocorrência dos ci-
clones IDAI e KENNETH e pela agu-
dização da acção terrorista em al-
guns distritos da Província de Cabo 
Delgado.

Não obstante essas contrarie-
dades, incluíndo a redução do 
preço das ``commodities´´ no 
mercado internacional, a BVM 
procurou em 2019 cumprir as suas 
metas constantes do Programa 
Quinquenal do Governo (2015-
2019), tendo desenvolvido ac-
ções com vista a captar mais em-
presas para o mercado bolsista, 
com a admissão à cotação em 
bolsa de mais 3 empresas, que 
vieram elevar para 10 o número 
de empresas cotadas.

Os resultados positivos alcansados 
durante o ano foram o colorário 
da acção enérgica dos quadros 
da BVM e de todas as instituições 
que fazem parte do ecossistema 
do mercado de capitais, com des-
taque para a tutela (o Ministro da 

Since 2015 Mozambique has been 
hit by the international econo-
mic crisis effects, external climatic 
events, external support suspension 
and instabilities in different parts of 
the country. These adverse factors 
were exacerbated in 2019 with the 
occurrence of cyclones IDAI and 
KENNETH and the intensification of 
terrorist action in some districts of 
Cabo Delgado Province.

Notwithstanding these setbacks, 
including the commodities pri-
ce reduction in the international 
market, BVM sought to fulfill its 
goals set out in the Government’s 
Five-Year Program (2015-2019), 
having developed actions to at-
tract more companies for the sto-
ck market, with the admission to 
listing of 3 more companies, whi-
ch increased the number of listed 
companies to 10.

The positive results achieved 
during the year were the result of 
the energetic action of the BVM 
staff and all of institutions that are 
part of the capital market ecosys-
tem, with emphasis on the BVM’s 
guardianship (the Minister of Eco-
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Economia e Finanças), o supervisor 
(Banco de Moçambique), os ope-
radores de Bolsa, os OEOTs, as em-
presas, os investidores, os parceiros 
estratégicos da BVM, os parceiros 
de cooperação e as instituições 
educacionais e os órgãos de co-
municação social.

O ano de 2019 foi um ano espe-
cial para a BVM, pois a instituição 
completou vinte (20) anos de 
funcionamento efectivo, e foram 
elaborados instrumentos de plani-
ficação de médio prazo, nomea-
damente: (i) Visão Estratégica e 
Operacional da BVM (2020-2024); 
(ii) Programa de Educação Finan-
ceira da BVM (2020-2024); foram 
criados novos serviços com desta-
que para: (iii) o Terceiro Mercado 
da BVM; Premiações BVM e o (iv) 
Índice de Bolsa, que impactaram 
positivamente no desempenho 
do mercado.

Em termos de desafios e perspec-
tivas para 2020, a Bolsa de Valores 
vai tudo fazer para: 

(i) fazer com que o Mercado 
de Capitais e a Bolsa de 
Valores tenham um pa-
pel mais preponderante 
na economia nacional e 

nomy and Finance), the supervisor 
(Banc of Mozambique), brokers, 
OEOTs, companies, investors, BVM 
strategic partners, cooperation 
partners, educational institutions 
and media.

2019 was a special year for BVM, 
because, the institution completed 
twenty (20) years of effective ope-
ration, and medium-term planning 
instruments were developed, 
namely: (i) BVM’s Strategic and 
Operational Vision (2020-2024); 
(ii) BVM’s Financial Education 
Program (2020-2024); new servi-
ces were created, with emphasis 
on: (iii) BVM’s Third Market; BVM 
Awards and (iv) Stock Exchange 
Index, which positively impacted 
the market performance.

In terms of challenges and pros-
pects for 2020, the Stock Exchange 
will do everything to:

(i) Make that the Capital 
Market and the Stock Ex-
change have a more im-
portant role in the national 
economy and react to the 
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respondam aos desafios 
impostos pelo crescimento 
económico inclusivo, com 
realce para o financiamen-
to do sector empresarial pú-
blico e privado;

(ii) promover a captação de 
mais empresas para o mer-
cado bolsista;

(iii) reforçar o papel do Mer-
cado de Capitais como 
instrumento do Estado na 
implementação da sua po-
lítica económica, incluindo 
através da intervenção na 
alienação das participa-
ções sociais do Estado nas 
empresas por si detidas;

(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 
investidores, classes profis-
sionais, dirigentes e quadros 
do Estado, estudantes e 
académicos, jovens, mu-
lheres, crianças e outros);

(v) estabelecer parcerias com 
instituições relevantes no 

challenges imposed by in-
clusive economic growth, 
with emphasis on public 
and private business sector 
financing;

(ii) Promote the attraction of 
more companies to the sto-
ck market;

(iii) Step up the role of Capital 
Market as an instrument of 
the State in the implemen-
tation of its economic poli-
cy, including through the in-
tervention in the sale of the 
State’s shareholdings in the 
companies it holds;

(iv) Promote Financial Educa-
tion and continue to disse-
minate information about 
the Capital Market and the 
Stock Exchange to priority 
target audiences (busines-
smen, potential investors, 
professional classes, gover-
nment officials and staff, 
students and academics, 
young people, women, 
children and others);

(v) Establish partnerships with 
relevant institutions in the 
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panorama económico e 
financeiro, nacional e inter-
nacional;

(vi) aprimorar o quadro legal 
e regulamentar, tornando-
-o mais flexível e promotor 
do sistema financeiro, bem 
como proceder ao dimen-
sionamento tecnológico, 
e;

(vii) promover a introdução de 
novos produtos e serviços 
no mercado, para permitir 
que empresas e investido-
res tenham oportunidade 
de diversificar as alternati-
vas de financiamento, in-
vestimento e poupança.

economic and financial 
landscape, nationally and 
internationally;

(vi) Improve the legal and regu-
latory framework, making it 
more flexible and the finan-
cial system promoter, as 
well as proceeding to te-
chnological dimensioning, 
and;

(vii) Promote the introduction 
of new products and servi-
ces in the market, to allow 
companies and investors to 
have the opportunity to di-
versify financing, investment 
and savings alternatives.



Dealers & Brokers

OPERADORES DE 
BOLSA (CORRETORES)

VII.



Relatório Anual do Desempenho do Mercado Bolsista 2019

Annual Stock Market Performance Report 201992

Standard Bank

Av.10 de Novembro, no.420,  Maputo
Telefone: +258 (21) 501100 / +258 (21) 501000
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) 353700 / +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 21354463

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:     +258 214 07474

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 320751/53
Fax:              +258 21 314797

BancABC Moçambique

Rua dos Desportistas nº 733, Edifício JAT 6 - 3, 13º andar, Maputo
Telefone: +258 (21) 34735 / +258 (21) 34835
Fax:          +258 (21) 487 474

Banco Mais

Av. Julius Nyerere, 2385Maputo
Telefone:    +258 21314881

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
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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 in-
dicador obtém-se do produto da 
última cotação (preço) pelo nú-
mero de títulos admitidos à cota-
ção sendo calculado para todos 
os valores mobiliários cotados em 
bolsa.

EMISSÃO
Criação e oferta de valores mobi-
liários no mercado financeiro, mui-

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 mar-
ket 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 
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tas vezes como forma de obten-
ção 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
Mercado O Mercado de Cota-
ções Oficial (MCO) é o principal 
segmento de mercado da Bolsa 
de Valores de Moçambique e se 
destina admissão à cotação de 
valores mobiliários que reúnam os 
requisitos que se seguem abaixo:

 16 Milhões de Meticais de Ca-
pitais próprios da sociedade;

 Dispersão de 15% do capital 
social;

 Dois (2) anos de contas audi-
tadas; e,

 A sociedade apresentar uma 
adequada situação econó-
mico-financeira

in order to raise money for the issu-
er.

PRIMARY MARKET
Market directed for the issuance 
and placement of new securities in 
the capital market. 

SECONDARY MARKET
Market where the securities creat-
ed in the primary market are trad-
ed among private and institutional 
investors.

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

 16 Million Meticais of the com-
pany’s equity capital;

 Dispersion of 15% of the share 
capital;

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

 The company presents an 
adequate economic and fi-
nancial situation
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SEGUNDO MERCADO
É um mercado destinado à tran-
sacção de valores mobiliários 
emitidos por Pequenas e Médias 
Empresas (PME’s), desde que reú-
nam 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 au-
ditadas; e,

 A sociedade apresentar uma 
adequada situação econó-
mico-financeira

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.

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 company’s 
equity capital;

 Dispersion of 5% of the share 
capital;

 Nine (9) months of audited 
accounts; and,

 The company presents an 
adequate economic and fi-
nancial situation

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.
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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.

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

MARKET 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. 

COMMERCIAL PAPER
Tradable securities representing 
a short-term debt (no more than 
one year) incurred by companies, 
often used to finance cash defici-
ts.

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.

REGISTRATION SYSTEM

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

MARKET 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 var-
iables.
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TÍTULOS PÚBLICOS
Títulos transaccionáveis represen-
tativos de dívida de médio ou lon-
go prazo (mais de um ano), e emi-
tidos pelo Estado, denominando-
-se para o caso específico, Títulos 
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-
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.

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 
transferring assets and financial re-
sources between buyers and sell-
ers, elimination the rights and obli-
gations arising from the clearing.

SECURITIES
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.
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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 
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.

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, 
without the need for public deed 
or other 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.
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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-
fica “corretor” ou “intermediário”. 
A expressão possui uma aplicação 
bastante diversificada no vocabu-
lário económico. 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. 

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 
self-employed financial intermedi-
ary, receiving an amount for the 
transactions and trades s/he car-
ries out. 

BROKER
It is an agent or company that 
interconnects a buyer and a sell-
er. In Portuguese, the term “broker” 
means “corrector” or “interme-
diário”. The expression has a very 
diverse application in economic 
vocabulary. Its main uses are relat-
ed 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 ex-
ercise purchase and sale transac-
tions to third parties while the Deal-
er can purchase/sell to himself and 
third parties. 
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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
Englobam o valor em moeda cor-
rente de determinada carteira de 
acções, consideradas mais repre-
sentativas no movimento total do 
mercado, de empresas actuan-
tes em determinados sectores da 
economia ou que se diferenciam 
devido alguma característica es-
pecífica. A variação do índice es-
pelha a tendência da bolsa - de 
alta ou de baixa - em um determi-
nado momento de negociação, 
ou ao final dele, comparando-se 
com o índice do dia anterior.

ORDEM DE BOLSA
Uma ordem é uma instrução para 
compra ou venda de valores mo-
biliários nas bolsas de valores.

INVESTIDOR
É uma pessoa física ou jurídica que 
faz investimentos de capital em 

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

STOCK MARKET INDEX
Indexes include the currency val-
ue of a particular share portfolio, 
regarded as more representative 
in the total market movement, of 
companies operating in certain 
sectors of the economy or which 
differ due to some specific fea-
tures. 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 
like Stock Exchanges.

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

TRADER
It is a professional responsible for 
trading assets in the Stock Exchan-
ges 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 
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.

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-
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.
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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 





Av. 25 de Setembro. nº 1230
5º andar (Prédio 33 Andares)
Bloco 5, Caixa Postal: 4773
Tel.: +258 21 3088 26/7/8
Fax: +258 21 3105 59 

80 04 455
info@bvm.co.mz
www.bvm.co.mz
Maputo - Moçambique

MISSÃO
Organizar, gerir e manter 
o mercado secundário 
centralizado de valores 
mobiliários

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

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




