O QUE É PAPEL COMERCIAL?
Possuem as mesmas características das obrigações. Com a
diferença de serem emitidos para prazos não superiores a 1
ano, usualmente utilizados para financiar o défice de
tesouraria das empresas.

COMO É QUE SE PODE COMPRAR
OU VENDER TÍTULOS NA BOLSA?
Para realizar uma compra ou venda de valores mobiliários, os
Investidores têm de se dirigir aos Operadores de Bolsa
(Bancos autorizados a realizar operações em bolsa) para dar
as suas ordens de bolsa (instruções de compra ou venda),
indicando a quantidade de valores mobiliários que desejam
comprar e/ou vender e os preços a que queiram comprar ou
vender.
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BOLSA DE VALORES
DE MOÇAMBIQUE

O QUE É UMA BOLSA DE VALORES?

O QUE SÃO VALORES MOBILIÁRIOS?

É um mercado organizado onde se negoceiam valores
mobiliários como Acções, Obrigações, Títulos de Participações,
entre outros.

Valores Mobiliários são títulos emitidos por empresas ou outras
entidades, que representam direitos e deveres, podendo ser comprados
e vendidos, nomeadamente na Bolsa de Valores de Moçambique.

BOLSA DE VALORES DE MOÇAMBIQUE
A Bolsa de Valores de Moçambique e uma instituição criada pelo
Decreto n°49/98, de 22 de Setembro, cujo objecto consiste na
organização, gestão e manutenção de um mercado central de
valores mobiliários, cabendo a ela manter os meios e sistemas
apropriados para o funcionamento de um mercado livre para a
transacção dos valores mobiliários cotados.

MISSÃO
Promover a captação, mobilização e alocação dos recursos
financeiros, de forma eficiente, eficaz e transparente, para
satisfazer as necessidades de financiamento dos agentes
económicos, promovendo o desenvolvimento sustentável da
economia.

O processo de emissão ou criação de valores mobiliários pelas
empresas e/ou outras entidades constitui para estas uma forma
alternativa de financiamento, com custo geralmente mais baixo em
relação ao financiamento via crédito bancário. Por sua vez, a compra
dos valores mobiliários pelos agentes económicos (pessoas
singulares ou colectivas), constitui uma alternativa aos
investimentos em depósitos bancários e a outros meios de aplicação
de poupanças existentes.

QUE TIPO DE VALORES MOBILIÁRIOS
SÃO NEGOCIADOS NA BOLSA DE VALORES
DE MOÇAMBIQUE?
Na Bolsa de Valores de Moçambique, estão cotados
os seguintes os valores mobiliários:
Acções
Obrigações

VISÃO

Papel Comercial

Ser referência na oferta de oportunidades de conversão da
poupança em investimento produtivo, contribuindo para o
crescimento da economia e para a inclusão social e financeira.

VALORES
Transparência, Equidade e Credibilidade;
Competência e Ética Profissional.

Conhecimento,

O QUE SÃO ACÇÕES?
São valores mobiliários que representam o capital social, ou seja, a
propriedade de uma empresa. Uma acção confere ao seu detentor a
propriedade da correspondente parcela da empresa, seus lucros,
mas também prejuízos.

QUAIS SÃO OS BENEFÍCIOS EM SER ACCIONISTA
DE UMA EMPRESA?
Pode ser uma fonte de lucros para os seus detentores
São uma forma de poupança
Ter acções que podem ser compradas ou vendidas no mercado
As acções podem ser usadas pelos seus detentores como
garantia face aos empréstimos bancários

O QUE SÃO OBRIGAÇÕES?
São valores mobiliários representativos de empréstimo de médio
e longo prazo emitidos por empresas ou pelo Estado, para
financiar as suas despesas, num dado período de tempo. Possuir
obrigações de uma empresa ou de outra entidade, significa ser
credor da emitente, tendo por isso direito ao recebimento
periódico de juros, e ao reembolso do capital no final do prazo do
empréstimo.

QUAIS SÃO BENEFÍCIOS EM SER
OBRIGACIONISTA?
Representa uma fonte segura de rendimento
Permite um planeamento financeiro mais preciso, com vista
ao alcance de objectivos predeterminados, pois os juros são
pré-estabelecidos
Constitui uma fonte de poupança para usar futuro
Pode ser facilmente compradas ou vendidas no mercado

