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O ano de 2021 foi marcado por 
múltiplos desafios decorrentes 
dos efeitos negativos da pande-
mia da COVID-19, que deprimi-
ram muitas PME´s, afectaram 
negativamente o desempenho 
das empresas, incluindo a sua lu-
cratividade, e tornaram relutante 
a apetência dos investidores em 
investir no mercado accionista.

Para além das suas implicações 
na saúde da população mun-
dial, a pandemia da COVID-19 
impactou de forma severa o de-
sempenho da economia mundial, 
agravando a pobreza, elevou as 
taxas de desemprego, provocou 
o aumento da inflação e das de-
sigualdades sociais, levando as 
empresas para uma situação de 
crise, despedimentos massivos 
e falências, bem como a redução 
simultânea da procura e da ofer-
ta. Os governos de diversos qua-
drantes do mundo tiveram de se 
reinventar para encontrar respos-
tas para uma crise sanitária, com 
profundas implicações económi-
cas e sociais, numa dimensão pla-
netária. 

Conter a propagação da CO-
VID-19 e gerenciar os custos hu-
manos e sanitários da pandemia 
fez com que os governos imple-
mentassem uma combinação 

The year 2021 was marked by 
multiple challenges arising from 
the negative effects of the CO-
VID-19 pandemic, which depres-
sed many SMEs, negatively af-
fected companies’ performance, 
including profitability, and made 
investors reluctant to invest in 
the stock market.

In addition to its implications for 
the health of the world’s popula-
tion, the COVID-19 pandemic has 
severely impacted the world eco-
nomy performance, making po-
verty worse, raising unemploy-
ment rates, increasing inflation 
and social inequalities, driving 
companies into crisis, massive 
layoffs and bankruptcies, and the 
simultaneous reduction of de-
mand and supply. Governmen-
ts in various parts of the world 
have had to reinvent themselves 
to find answers to a health crisis, 
with profound economic and so-
cial implications, on a planetary 
scale.

Containing the spread of CO-
VID-19 and managing the human 
and health costs of the pandemic, 
required governments to im-
plement a combination of fiscal, 
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de políticas fiscais, monetárias 
e financeira em resposta a crise 
pandémica e económica. As res-
trições à mobilidade, o distan-
ciamento social, os “lockdowns” e 
outras medidas de promoção da 
saúde pública necessárias para 
enfrentar a pandemia, geraram 
a maior crise económica global 
observada em mais de um século, 
provocando uma queda da de-
manda e uma forte contracção da 
actividade económica.

O grande desafio foi estabelecer 
o equilíbrio entre fornecer apoio 
suficiente para mitigar os custos 
humanos e sociais da crise e, si-
multaneamente, limitar os riscos 
financeiros e macroeconómicos 
de médio e longo prazo que po-
dem emergir dos níveis mais ele-
vados de dívida alcançados em 
decorrência da crise. Há estudos, 
como os levados a cabo pelo Ban-
co Mundial (2022)1, que indicam 
que os efeitos económicos da 
pandemia serão mais persisten-
tes e severos nos países emergen-
tes e de baixa renda.

Segundo o Fundo Monetário 
Internacional (FMI), no seu Re-

1 Relatório de Desenvolvimento Mundial: 
Finanças a Serviço de uma Recuperação 
Equitativa. Washington DC: Grupo Banco 
Mundial.

monetary, and financial policies 
in response to the pandemic and 
economic crisis. Restrictions on 
mobility, social distancing, lock-
downs, and other public health 
promotion measures needed to 
address the pandemic generated 
the largest global economic crisis 
seen in over a century, causing a 
fall in demand and a strong con-
traction in economic activity.

The great challenge has been to 
strike a balance between provi-
ding sufficient support to miti-
gate the human and social costs 
of the crisis while limiting the 
medium and long-term financial 
and macroeconomic risks that 
may emerge from the higher le-
vels of debt achieved as a result 
of the crisis. There are studies, 
such as those carried out by the 
World Bank (2022)1, which indi-
cate that the economic effects of 
the pandemic will be more per-
sistent and severe in emerging 
and low-income countries.

According to the International 
Monetary Fund (IMF) in its Oc-

1 Relatório de Desenvolvimento Mundial: 
Finanças a Serviço de uma Recuperação 
Equitativa. Washington DC: Grupo Banco 
Mundial.
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latório “World Economic Outlook 
(WEO), Recovery During a Pande-
mic Health Concerns, Supply Dis-
ruptions, and Price Pressures”, de 
Outubro de 2021, a recuperação 
global continuaria ao longo do 
ano, mas o impulso enfraqueceu, 
causado pela pandemia, alimen-
tado pela “Variante Delta” alta-
mente transmissível, que trouxe 
um recorde global de número de 
mortes por COVID-19, perfazen-
do um total de quase 5 milhões 
de pessoas e riscos para a saúde, 
impedido um retorno completo à 
normalidade. 

O Produto Interno Bruto (PIB) de 
Moçambique cresceu em 3,4% no 
terceiro trimestre de 2021, uma 
aceleração em 1,4 pontos per-
centuais face ao trimestre ante-
rior, suportado pela expansão de 
todos os sectores de actividade 
económica (Banco de Moçambi-
que, Conjuntura Económica e Pers-
pectivas de Inflação, Novembro de 
2021).

O Instituto Nacional de Estatísti-
cas (INE), no seu Relatório “Sín-
tese de Conjuntura Económica, Nº 
34, III Trimestre, Dezembro de 
2021”, revelou que este resultado 
(crescimento) foi influenciado, 
principalmente, pelos ramos de 
hotelaria e restauração (5,09%), 

tober 2021 “World Economic 
Outlook (WEO) Report, Recovery 
During a Pandemic Health Con-
cerns, Supply Disruptions, and 
Price Pressures”, the global reco-
very would continue through the 
year, but the momentum weake-
ned, caused by the pandemic, 
fueled by the high-transmissible 
“Delta Variant”, which brought 
a global record number of deaths 
from COVID-19, totaling nearly 5 
million people and health risks, 
preventing a full return to nor-
malcy.

Mozambique’s Gross Domestic 
Product (GDP) grew by 3.4 per-
cent in the third quarter of 2021, 
an acceleration of 1.4 percentage 
points from the previous quarter, 
supported by the expansion of all 
economic sectors activity (Ban-
co de Moçambique, Conjuntura 
Económica e Perspectivas de In-
flação, November 2021).

The Instituto Nacional de Es-
tatistícas - National Institute of 
Statistics (INE), in its Report 
“Synthesis of the Economic Envi-
ronment, No. 34, III Quarter, De-
cember 2021”, revealed that this 
result (growth) was mainly influ-
enced by the hotel and restaurant 
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indústria extractiva (5,01%) e 
agricultura (4,88%). Os restantes 
ramos apresentaram a mesma 
tendência, mas com um ligeiro 
incremento.

A redução das infecções diárias 
por COVID-19, permitiu que 
houvesse maior reabertura da 
economia nacional, o que associa-
do ao impacto positivo do efeito 
base e a contínua recuperação 
dos preços das principais merca-
dorias de exportação, contribuiu 
para as perspectivas favoráveis 
de crescimento económico no 
curto e médio prazo.

A despeito da crise económica, a 
BVM conheceu um franco cres-
cimento em 2021, atestado pelo 
desempenho positivo do seu 
principal indicador, a Capitali-
zação Bolsista, que registou uma 
subida de 10,41%, em relação ao 
período homólogo de 2020, ao 
passar de 114.216 milhões de MT 
em 2020, para 126.105 milhões 
MT em 2021. 

O “Índice BVM Global”, que 
representa o comportamento 
do mercado bolsista registou, 
no mesmo período, um cresci-
mento de 15,44%, ao passar de 
154.866,27 Milhões de MT em 
2020 para 178.775,04 Milhões de 
MT em 2021.

industry (5.09%), mining (5.01%) 
and agriculture (4.88%). The re-
maining branches showed the 
same trend, but with a slight in-
crease.

The reduction in COVID-19 dai-
ly infections, allowed for greater 
reopening of the national eco-
nomy, which associated with the 
positive impact of the base effect 
and the continued recovery of the 
main export commodities prices, 
contributed to the favorable pros-
pects for economic growth in the 
short and medium term.

In spite of the economic crisis, 
BVM grew strongly in 2021, 
as attested by the positive per-
formance of its main indicator, 
Market Capitalization, which 
rose 10.41%, compared to the 
same period of 2020, rising from 
114,216 million MT in 2020, to 
126,105 million MT in 2021.

The “BVM Global Index”, whi-
ch represents the behavior of the 
stock market, recorded a growth 
of 15.44% over the same period, 
rising from 154,866.27 million 
MT in 2020 to 178,775.04 million 
MT in 2021.
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Registou-se um crescimento de 
número de empresas admitidas 
à cotação em Bolsa ao passar de 
10 para 12 empresas listadas até 
finais de 2021, com a admissão de 
duas empresas no Terceiro Mer-
cado, o mais recente mercado da 
BVM, também considerado de 
mercado de incubação, prepara-
tório ou transitório.  

O volume de negócios teve um 
incremento na ordem de 116,40%, 
quando comparado ao período 
homólogo de 2020, e a liquidez 
do mercado situou-se em 9.56%, 
representando uma aceleração 
em 95,9%, quando comparado ao 
período homólogo de 2020, que 
foi de 4,88%. 

O número total de negócios foi 
de 1.581, dos quais 1.343 para 
Acções, 169 para Obrigações do 
Tesouro e 69 para Obrigações 
Corporativas, contra os 2.305 em 
2020, resultando num decréscimo 
de 31,43% 

A Central de Valores Mobiliários 
(CVM), efectuou o registo de vin-
te e quatro (24) títulos, represen-
tando uma realização de 120% da 
meta de 20 títulos programados 
para o ano de 2021. Este número 
de registo de títulos representou 
um crescimento de 4,35%, quan-
do comparado ao ano de 2020, 

There was a growth in the num-
ber of companies listed on the 
Stock Exchange, going from 10 
to 12 listed companies by the end 
of 2021, with the listing of two 
companies on the Third Market, 
BVM’s newest market, also consi-
dered to be an incubation, prepa-
ratory or transitional market.

The Trading Volume had an in-
crease in the order of 116.40%, 
when compared to the same pe-
riod in 2020, and market liquidi-
ty stood at 9.56%, representing an 
acceleration in 95.9%, when com-
pared to the same period in 2020, 
which was 4.88%.

The total number of trades was 
1,581, of which 1,343 for Equities, 
169 for Government Bonds and 
69 for Corporate Bonds, compa-
red to 2,305 in 2020, resulting in a 
decrease of 31.43%.

The Central Securities Deposi-
tory (CVM), made the registra-
tion of twenty-four (24) securi-
ties, representing an achieve-
ment of 120% of the 20 securities, 
target for 2021. This number of 
securities registered represen-
ted a growth of 4.35%, when 
compared to 2020, which twen-
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que foram registados vinte e três 
(23) títulos. 

Relativamente ao número de 
contas criadas, a CVM criou tre-
zentas e doze (312) novas contas, 
que foram incrementar as vinte e 
três mil trezentos e um (23.301) já 
existentes, totalizando um cumu-
lativo de vinte e três mil, seiscen-
tas e treze (23.613) contas para 
particulares assim como para ins-
tituições. 

Do ponto de vista de Educação e 
Literacia Financeira, e promoção 
de serviços e produtos da BVM, 
importa destacar as seguintes ac-
ções de capacitação, sensibilização 
e disseminação de informação: (i) 
Destinada aos Intervenientes Fi-
nanceiros, Operadores de Bolsa e 
outros actores no Mercado de Ca-
pitais, sobre procedimentos ope-
rativos no Ciclo de Negociação 
de Títulos Cotados em Bolsa; (ii) 
sessões de formação aos empresá-
rios, em particular as PME´s, so-
bre como podem aceder e usar os 
produtos, serviços e instrumentos 
financeiros disponíveis na BVM, 
e; (iii) Capacitações de alguns 
Clubes Desportivos no âmbito da 
operacionalização do Decreto-Lei 
n.º 1/2015, referente ao Regime 
Jurídico das Sociedades Anóni-
mas Desportivas (SADs).

ty-three (23) securities were re-
gistered.

As regards the number of ac-
counts created, the CVM created 
three hundred and twelve (312) 
new accounts, which were added 
to the twenty-three thousand, 
three hundred and one (23,301) 
already existing, totaling a cumu-
lative twenty-three thousand, six 
hundred and thirteen (23,613) ac-
counts for individuals as well as 
for institutions.

From the point of view of Fi-
nancial Education and Literacy, 
and BVM’s services and produc-
ts promotion, is important to 
underline the following actions 
of training, sensitization and 
dissemination of information: 
(i) Aimed at Financial stakehol-
ders, Stock Exchange Operators 
and other players in the Capital 
Market, on operating procedu-
res in the Listed Securities Tra-
ding Cycle; (ii) Training sessions 
for entrepreneurs, in particular 
SMEs, on how they can access 
and use the products, services 
and financial instruments availa-
ble at BVM, and; (iii) Training of 
some Sports Clubs in the scope of 
the operationalization of Decree-
-Law No. 1/2015, referring to the 
Legal Framework of Sports Cor-
porations (SADs).
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No contexto da promoção dos 
produtos e serviços da BVM pro-
cedeu-se a divulgação de infor-
mação relevante, em formatos de 
fácil compreensão pelo público, 
nos órgãos de comunicação social 
(jornais, revistas, rádio, TV), na 
media social, interacção com pú-
blicos prioritários da BVM atra-
vés de webinares e passar mensa-
gens relevantes sobre o mercado 
de capitais e a BVM por via de 
“Outdoors Digitais”.

Como iniciativas inovadoras da 
BVM que ocorreram em 2021, 
sublinhamos a realização da ce-
rimónia pública de Premiação de 
intervenientes do mercado bolsis-
ta que se destacaram no ano de 
2020, nas seguintes categorias: (i) 
Melhor Empresa Emitente de Va-
lores Mobiliários Cotados: Mybu-
cks; (ii) Melhor Intermediário no 
Mercado de Valores Mobiliários 
Cotados: ABSA; (iii) Melhor Ins-
tituição de Custódia de Valores 
Mobiliários Cotados: BCI.

Durante o ano, tivemos a oportu-
nidade de proceder a divulgação 
de novos produtos e serviços no 
mercado de capitais e na BVM ao 
público, enfatizando o facto de 
serem instrumentos de base tec-
nológica, nomeadamente o Apli-
cativo Móvel e o “Dashbord” da 
BVM.

In the context of the BVM’s pro-
ducts and services promotion re-
levant information was dissemi-
nated in formats easily unders-
tood by the public in the media 
(newspapers, magazines, radio, 
TV), interaction with BVM’s prio-
rity audiences through webinars 
and dissemination of informa-
tion about the capital markets 
and BVM through “Digital Bill-
boards”.

As BVM’s innovative initiati-
ves that occurred in 2021, we 
highlight the holding of the pu-
blic awards ceremony for stock 
market players that stood out in 
2020, in the following categories: 
(i) Best Issuer of Listed Securities: 
Mybucks; (ii) Best Broker in the 
Listed Securities Market: ABSA; 
(iii) Best Listed Securities Custo-
dian: BCI.

During the year we had the 
opportunity to proceed with the 
public disclosure of new pro-
ducts and services in the capital 
market and BVM, emphasizing 
the fact that they are technolo-
gy-based instruments, namely 
BVM’s Mobile Application and 
“Dashbord”.
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Segundo estudos do FMI (2021)2, 
a África Sub-Sahariana previa 
crescer 3,7% em 2021 e 3,8% em 
2022, uma retoma económica mo-
tivada pelo aumento significativo 
do comércio mundial, dos preços 
das matérias-primas e da subida 
da produção agrícola. No entan-
to, prevê-se que a recuperação 
seja mais lenta do que nas eco-
nomias avançadas, conduzindo 
a um crescente fosso ao nível dos 
rendimentos. Devido as perspec-
tivas incertas e prevalência de ris-
cos, há indicações de que cerca de 
30 milhões de pessoas em África, 
aproximadamente a população 
de Moçambique, possam cair na 
armadilha da pobreza absoluta.  

O arrastar do efeito da pandemia 
da COVID-19 levou à subida da 
inflação dos preços dos alimen-
tos, que conjugada com a quebra 
dos rendimentos, colocou em 
risco as conquistas alcançadas 
no combate à pobreza, no cres-
cimento económico, na melhoria 
dos serviços sociais e na seguran-
ça alimentar.

2 Perspectivas Económicas Regionais – Áfri-
ca Subsariana: Um Planeta, Dois Mundos, 
Três Realidades. Washingtons DC: FMI / 
Estudos Económicos e Financeiros (Outu-
bro de 2021)

According to IMF studies (2021)2, 
Sub-Saharan Africa was expected 
to grow 3.7% in 2021 and 3.8% in 
2022, an economic recovery dri-
ven by a significant increase in 
world trade, commodity prices, 
and rising agricultural output. 
However, the recovery is expec-
ted to be slower than in advanced 
economies, leading to a widening 
income gap. Due to the uncertain 
outlook and prevalence of risks, 
there are indications that about 
30 million people in Africa, about 
the population of Mozambique, 
may fall into the absolute pover-
ty trap.

The dragging effect of the CO-
VID-19 pandemic led to rising 
food price inflation, which com-
bined with falling incomes, en-
dangered the achievements in 
poverty alleviation, economic 
growth, improved social services, 
and food security.

2 Perspectivas Económicas Regionais – 
África Subsariana: Um Planeta, Dois 
Mundos, Três Realidades. Washingtons 
DC: FMI / Estudos Económicos e Finan-
ceiros (Outubro de 2021).
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Moçambique teve de enfrentar 
três desafios orçamentais vitais, 
ao mesmo tempo que teve de 
travar a COVID-19, dar resposta 
aos efeitos dos eventos climáticos 
extremos e estancar o terrorismo 
em Cabo Delgado, a saber: (i) 
fazer face às necessidades pre-
mentes em matéria de despesas 
urgentes de desenvolvimento 
sócio-económico, manutenção da 
paz e controlo da instabilidade; 
(ii) travar o aumento da dívida 
pública e promover mecanismos 
que induzam à melhoria da qua-
lidade do investimento público, 
e; (iii) mobilizar as receitas fiscais 
num contexto de crise económica 
e pandémica, tomando medidas 
vigorosas de rigor e transparên-
cia na cobrança de impostos, no 
alargamento da base tributária e 
no fomento da formalização da 
economia.

Todas as estatísticas disponíveis 
sobre o sistema financeiro apon-
tam que a economia moçambi-
cana usa muito pouco o mercado 
de capitais como canal de acesso 
ao financiamento. Sem procurar 
comparar com os países de tra-
dição anglo-saxónica, tão baixo 
é o nível de recurso à emissão de 
acções e obrigações pela maioria 
das empresas, que o esforço a 
empreender no futuro será mui-

Mozambique had to face three 
vital budgetary challenges, whi-
le also having to curb COVID-19, 
respond to the effects of extreme 
weather events, and stem Cabo 
Delgado terrorism, namely: (i) 
addressing the pressing needs 
for urgent expenditures on so-
cio-economic development, pea-
cekeeping and instability control; 
(ii) halting the increase in public 
debt and promoting mechanisms 
that induce improvement in the 
public investment quality, and; 
(iii) mobilizing fiscal revenues in 
a context of economic and pande-
mic crisis, taking vigorous mea-
sures of rigor and transparency 
in tax collection, broadening the 
tax base and fostering the forma-
lization of the economy.

All available statistics on the fi-
nancial system point to the fact 
that the Mozambican economy 
makes very little use of the ca-
pital market as a channel of ac-
cess to financing. Without trying 
to compare it with countries with 
an Anglo-Saxon tradition, the 
level of recourse to the issue of 
shares and bonds by the majori-
ty of companies is so low that 
the effort to be undertaken in 
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to profundo e num horizonte de 
longo prazo, para que os empre-
sários usem de forma mais in-
tensa e frequente o mercado de 
capitais como fonte alternativa e 
complementar do tradicional ca-
nal bancário.

Na verdade, o mercado accionis-
ta mantém-se ainda residual em 
Moçambique (com uma capita-
lização bolsista em % do PIB de 
19%, 11 empresas cotadas e 23.695 
investidores), não obstante os es-
forços levados a cabo para alterar 
a cultura financeira prevalecente, 
por via de iniciativas ousadas de 
literacia financeira, introdução e 
sofisticação de novos produtos e 
serviços financeiros, o imperati-
vo de garantir a robustez tecno-
lógica e a exigência premente de 
interligação entre as Bolsas de 
Valores de modo a atrair investi-
dores estrangeiros e o seu capital 
para o país.

Num contexto de globalização 
assimétrica, de conflitos geo-es-
tratégicos e de contenção perma-
nente e resiliência aos choques 
externos, mostra-se vital pro-
mover uma pujante cultura de 
poupança doméstica, protecção 
dos investidores minoritários, 
promoção de boas práticas de go-

the future will be very profound, 
and over a long term horizon, so 
that business people use the ca-
pital market more intensely and 
frequently as an alternative and 
complementary source of finan-
cing to the traditional banking 
channel.

In fact, the stock market is still 
residual in Mozambique (with a 
market capitalization as a % of 
GDP of 19%, 11 listed companies 
and 23.695 investors), despite the 
efforts made to change the pre-
vailing financial culture, through 
bold initiatives in financial lite-
racy, introduction and sophisti-
cation of new financial products 
and services, the imperative to 
ensure technological robustness, 
and the pressing requirement to 
interconnect the stock exchanges 
in order to attract foreign inves-
tors and their capital to the coun-
try.

In a context of asymmetric glo-
balization, geostrategic conflic-
ts, and permanent containment 
and external shocks resilience, it 
is vital to promote a strong do-
mestic savings culture, protec-
tion of minority investors, good 
governance practices promotion, 
ensuring effective risk manage-
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O Presidente do Conselho de Administração da BVM
The Chairman of the Board of Directors of BVM

Salim Cripton Valá
Maputo, 20 de Fevereiro de 2022

Maputo, February 20, 2022

vernação, assegurar uma eficaz 
gestão de riscos, dar uma atenção 
acrescida aos assuntos relaciona-
dos com a ciber-segurança e pre-
venção e combate ao branquea-
mento de capitais e financiamen-
to ao terrorismo.

Um sistema financeiro e um 
mercado de capitais robusto, vi-
brante e sustentável vai exigir o 
incremento significativo da ca-
pacidade de poupança nacional, 
pois, sem promover a poupança 
é difícil ter investimento susten-
tável.

ment, paying increased attention 
to issues related to cybersecurity 
and money laundering and fi-
nancing of terrorism prevention 
and fighting.

A robust, vibrant and sustaina-
ble financial system and capital 
market will require a significant 
increase in the national savings 
capacity, because, without pro-
moting savings it is difficult to 
have sustainable investment.



Introdução e 
Enquadramento
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1.1. Contexto 
Internacional e 
Nacional Adverso

O Relatório de Desempenho do 
Mercado Bolsista de 2021 reporta 
as actividades desenvolvidas pela 
Bolsa de Valores de Moçambique 
(BVM) durante o ano, em cumpri-
mento da sua obrigação de forne-
cer informação actual e relevante 
sobre o comportamento do mer-
cado bolsista. 

Segundo o Banco Mundial, no seu 
Relatório Perspectivas Económi-
cas Mundiais (Global Economic 
Prospects), de Janeiro de 2021, 
os riscos para o desenvolvimento 
económico ainda persistem, com 
a probabilidade da actividade 
económica e a renda permane-
ceram baixas por um período pro-
longado.

No entanto, a recuperação será 
provavelmente moderada, isso se 
as autoridades não agirem de for-
ma eficiente para controlar a pan-
demia e implementar reformas 
que incentivem o investimento.

Embora a economia mundial es-
teja crescendo novamente após 
uma contracção de 4,3% em 
2020, a pandemia provocou um 

1.1. Adverse 
International and 
National Context

The Annual Stock Market Perfor-
mance Report for the Year of 2021 
reports the activities carried out by 
the Mozambique Stock Exchange 
(BVM) throughout the reporting 
period, in compliance with its ob-
ligation to provide updated and 
relevant capital market informa-
tion.

According to the World Bank, in 
its January 2021 Global Economic 
Outlooks Report, risks to economic 
development persist, with econo-
mic activity and income likely to 
remain low for a prolonged pe-
riod.

However, the recovery is likely to 
be moderate if the authorities do 
not act effectively to control the 
pandemic and implement reforms 
that encourage investment.

Although the world economy is 
growing again after a 4.3% con-
traction in 2020, the pandemic has 
caused a strong impact in terms of 
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forte impacto em termos de mortes 
e doentes, deixou milhões de pes-
soas na pobreza e poderá deprimir 
a actividade económica e a renda 
por um período prolongado. 

Foram definidas principais priorida-
des de curto prazo, dentre elas: (i) 
controlar a propagação da CO-
VID-19 e (ii) assegurar uma rápida e 
ampla implementação da vacina. 

Para apoiar a retoma económica, 
as autoridades também precisarão 
de facilitar o ciclo de reinvestimen-
to, voltado para o crescimento sus-
tentável menos dependente da 
dívida pública.

David Malpass, Presidente do Gru-
po Banco Mundial, referiu que: 
“Embora a economia mundial 
pareça ter entrado em um perío-
do de recuperação moderada os 
formuladores de políticas públicas 
enfrentarão grandes desafios, em 
termos de saúde pública, gestão 
da dívida, políticas orçamentárias, 
banco central e reformas estru-
turais, ao tentar garantir que esta 
recuperação global ainda frágil 
ganhe força e estabeleça a base 
para o crescimento robusto.”

Malpass defende, igualmente, 
que: “Para superar os impactos da 

deaths and sickness, has left millions 
of people in poverty, and could 
depress economic activity and in-
come for a prolonged period. 

Key short-term priorities have been 
defined, including: (i) controlling 
the spread of COVID-19 and (ii) 
ensuring rapid and widespread im-
plementation of the vaccine. 

To support economic recovery, the 
authorities will also need to facilita-
te the reinvestment cycle, geared 
towards sustainable growth and 
less dependent on public debt.

David Malpass, President of the 
World Bank Group, noted that: 
“Although the world economy 
appears to have entered a pe-
riod of moderate recovery, poli-
cymakers will face major challen-
ges, in terms of public health, debt 
management, budget policies, 
central bank and structural refor-
ms, as they try to ensure that this 
still fragile global recovery gains 
traction and establish the basis for 
robust growth.”

Malpass also argues that: “To over-
come the impacts of the pande-
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pandemia e contrabalançar os 
ventos contrários do investimento, 
é necessário um grande impulso 
para melhorar o ambiente de ne-
gócios, aumentar a flexibilidade 
do mercado de trabalho e de pro-
dutos, e fortalecer a transparência 
e a governança”.

Segundo o Fundo Monetário In-
ternacional (FMI), no seu Relatório 
“World Economic Outlook (WEO), 
Recovery During a Pandemic Heal-
th Concerns, Supply Disruptions, 
and Price Pressures”, de Outubro 
de 2021, a recuperação global 
continuaria ao longo do ano, mas 
o impulso enfraqueceu, causado 
pela pandemia, alimentado pela 
variante Delta altamente trans-
missível, que trouxe um recorde 
global de número de mortes por 
COVID-19, perfazendo um total 
de quase 5 milhões de pessoas e 
riscos para a saúde, impedido um 
retorno completo a normalidade. 
Comparado com a projecção de 
Julho, o crescimento global para 
2021 foi revisto em baixa, para 
5,9%, e para 2022 permanece inal-
terada em 4,9 %. 

A revisão em baixa para 2021 re-
flecte uma desaceleração para as 
economias avançadas, em parte 

mic and counteract the invest-
ment headwinds, a major push is 
needed to improve the business 
environment, increase labour and 
product market flexibility, and 
strengthen transparency and go-
vernance”.

According to the International 
Monetary Fund (IMF) in its October 
2021 Report “World Economic 
Outlook (WEO), Recovery During 
a Pandemic Health Concerns, Su-
pply Disruptions, and Price Pressu-
res”, global recovery would con-
tinue through the year, but the 
momentum weakened, caused 
by the pandemic, fueled by the 
highly transmissible Delta variant, 
which brought a global record 
number of deaths from COVID-19, 
totaling nearly 5 millions of peo-
ple, and health risks, preventing 
a full return to normality. Com-
pared with the projection in July, 
global growth for 2021 was revised 
downwards to 5.9 percent, and for 
2022 remains unchanged at 4.9 
percent.

The downward revision for 2021 re-
flects a downgrade for advanced 
economies—in part due to supply 
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devido às oscilações da oferta 
e para os países em desenvolvi-
mento de baixos rendimentos, em 
grande parte devido ao agrava-
mento da dinâmica da pandemia 
da COVID-19. 

As perspectivas para o grupo de 
países em desenvolvimento de 
baixa renda ofuscou-se considera-
velmente devido ao agravamento 
da pandemia. 

O FMI, no Relatório “Regional Eco-
nomic Outlook Sub-Saharan Africa, 
One Planet, Two Worlds, Three Sto-
ries”, de Outubro de 2021, aponta 
que, a África Subsaariana foi pro-
jectada para crescer em 3,7 % até 
finais de 2021 e 3,8% em 2022, de-
pois de uma forte contracção em 
2020.

Essa recuperação é bem-vinda e 
resultará em grande medida da 
melhoria acentuada no comércio 
global e nos preços das “commo-
dities”. Contudo, prevê-se que a 
recuperação seja mais lenta do 
que nas economias avançadas, 
conduzindo a um crescente fos-
so ao nível dos rendimentos. Esta 
divergência deverá persistir a mé-
dio prazo, reflectindo, em parte, o 

disruptions—and for low-income 
developing countries, largely due 
to the worsening dynamics of the 
COVID-19 pandemic. 

The prospects for the group of 
low-income developing countries 
have dimmed considerably due to 
the worsening pandemic. 

The IMF, in its October 2021 report 
“Regional Economic Outlook Sub-
-Saharan Africa, One Planet, Two 
Worlds, Three Stories”, points out 
that sub-Saharan Africa is projec-
ted to grow by 3.7% by the end of 
2021 and 3.8% in 2022, after a sharp 
contraction in 2020.

This recovery is welcome and will 
result largely from the marked im-
provement in global trade and 
commodity prices. However, the 
recovery is expected to be slower 
than in advanced economies, lea-
ding to a widening income gap. 
This divergence is expected to per-
sist over the medium term, partly 
reflecting access to vaccines, but 
also because of the deep differen-
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acesso as vacinas, mas também 
pelas diferenças abismais na dis-
ponibilidade de políticas de apoio.

As perspectivas permanecem in-
certas e os riscos são visíveis, em 
particular a recuperação depen-
de da trajectória da pandemia 
global e do esforço regional de 
vacinação da população, e tam-
bém as interrupções da activida-
de global e nos outros mercados 
financeiros.

Para além dos aspectos relacio-
nados com a vacinação e apoio 
político, a crise também eviden-
ciou as principais disparidades na 
resiliência, amplificando vulnerabi-
lidades e o agravamento da diver-
gência em toda a região. 

Além disso, o aumento da di-
vergência entre países tem sido 
acompanhado pela divergência 
dentro dos próprios países, uma 
vez que a pandemia afectou de 
forma particularmente severa as 
pessoas mais vulneráveis na re-
gião, com cerca de 30 milhões de 
pessoas a caírem na pobreza ex-
trema.

À medida que a pandemia con-
tinua, as autoridades na África 
Subsaariana têm enfrentado uma 

ces in the availability of supportive 
policies.

The outlook remains uncertain and 
risks are visible, in particular reco-
very depends on the trajectory of 
the global pandemic and the re-
gional effort to vaccinate the po-
pulation, as well as disruptions in 
global activity and in other finan-
cial markets.

In addition to aspects related to 
vaccination and political support, 
the crisis also highlighted major 
disparities in resilience, amplifying 
vulnerabilities and worsening diver-
gence across the region. 

Moreover, the increase in diver-
gence between countries has 
been accompanied by divergen-
ce within countries themselves, as 
the pandemic has particularly se-
verely affected the most vulnerab-
le people in the region, with some 
30 million people falling into extre-
me poverty.

As the pandemic continues, au-
thorities in sub-Saharan Africa have 
faced an increasingly difficult situa-
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situação cada vez mais difícil e um 
ambiente político complexo. Os 
formuladores de políticas enfren-
tam três principais desafios fiscais, 
nomeadamente: (i) enfrentar as 
necessidades urgentes de gastos 
com o desenvolvimento, (ii) conter 
a dívida pública, e; (iii) mobilizar as 
receitas fiscais em circunstâncias 
em que medidas adicionais são 
geralmente impopulares.

O FMI propôs vacinar pelo menos 
40% da população total de todos 
os países até ao final de 2021 e 70% 
até ao final do primeiro semestre 
de 2022. 

O crescimento projectado para os 
países não ricos em recursos em 
2022 diminuiu em 1,0 % e situar-se-á 
em 5,4%, enquanto para os expor-
tadores de petróleo, o crescimen-
to para 2022 foi revisto em alta, 
subindo 0,3 % para 2,7%. Para as 
maiores economias da região, fo-
ram feitas as seguintes projecções:

 Para África do Sul as projec-
ções são de 5,0% em 2021 e 
para 2,2% em 2022; 

 Para Nigéria, as projecções 
são de 2,6% em 2021 e 2,7% 
em 2022, e manter-se neste 
nível a médio prazo;

tion and a complex policy envi-
ronment. Policymakers face three 
main fiscal challenges, namely: (i) 
addressing urgent development 
spending needs, (ii) containing pu-
blic debt, and; (iii) mobilizing tax 
revenues in circumstances where 
additional measures are generally 
unpopular.

The IMF has proposed vaccinating 
at least 40% of the total population 
in all countries by the end of 2021 
and 70% by the end of the first half 
of 2022. 

Projected growth for non-resour-
ce-rich countries in 2022 has been 
lowered by 1.0 percent to 5.4 per-
cent, while for oil exporters, growth 
for 2022 has been revised upwards 
by 0.3 percent to 2.7 percent. For 
the largest economies in the re-
gion, the following projections 
were made: 

 For South Africa, the projec-
tions are 5.0% in 2021 and to 
2.2% in 2022; 

 For Nigeria, the projections 
are 2.6% in 2021 and 2.7% in 
2022, and remain at this level 
in the medium term;
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 Para Angola, as projecções 
são de contracção em 0,7% 
em 2021 e crescimento de 
2,4% em 2022, encerrando 
um período de seis anos de 
recessão, e;

 Para a Etiópia, as projec-
ções permanecem inalte-
radas em 2,0%, até finais de 
2021.

Um total de trinta (30) dos trinta e 
sete (37) países elegíveis na região 
beneficiaram da Iniciativa de Sus-
pensão do Serviço da Dívida, com 
as poupanças a ascenderem a 
6,2 mil milhões de USD ou 0,4% do 
PIB regional. A iniciativa ajudou os 
países a aumentarem a despe-
sa relacionada com a COVID-19 
e contribuiu para a redução dos 
“spreads” da dívida soberana das 
economias de fronteira participan-
tes.

Em relação a economia moçam-
bicana, os efeitos da COVID-19 
foram e ainda são visíveis, a eco-
nomia continua a operar abaixo 
do seu potencial, apesar da ten-
dência para a estabilização, e a 
evolução do hiato do produto ain-
da ilustra uma procura agregada 
reprimida.

 For Angola, the projections 
are for contraction by 0.7% 
in 2021 and growth of 2.4% in 
2022, ending a six-year peri-
od of recession; and

 For Ethiopia, the projections 
remain unchanged at 2.0%, 
until the end of 2021.

A total of thirty (30) of the thirty-se-
ven (37) eligible countries in the re-
gion benefited from the Debt Servi-
ce Suspension Initiative, with savin-
gs amounting to USD 6.2 billion or 
0.4 percent of regional GDP. The 
initiative helped countries increase 
COVID-19 related spending and 
contributed to reducing sovereign 
debt spreads of participating bor-
der economies.

Regarding the Mozambican eco-
nomy, the effects of COVID-19 
were and still are visible, the eco-
nomy continues to operate below 
its potential, despite the stabilizing 
trend, and the evolution of the ou-
tput gap still illustrates a pent-up 
aggregate demand.
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Prevê-se que a actividade econó-
mica continue a crescer no curto 
prazo, face ao recente alívio das 
medidas restritivas a nível domésti-
co e recuperação da procura ex-
terna e interna. Esta previsão está 
alinhada com a melhoria das con-
dições de funcionamento das em-
presas do ramo industrial registada 
em Outubro. O país apresentou 
Reservas Internacionais Brutas (RIB) 
confortáveis, e a posição externa 
do país, medida pelas RIB, mante-
ve-se robusta, tendo o saldo fixado 
em USD 3.421 milhões, na primeira 
quinzena de Novembro, o equiva-
lente a mais de 6 meses de impor-
tações de bens e serviços, excluin-
do as importações dos grandes 
projectos.

1.2. Tendências das 
Bolsas de Valores ao 
Nível Mundial

Com o início da pandemia, os Ban-
cos Centrais globais implementa-
ram políticas monetárias bastante 
expansivas para amortecer os im-
pactos da COVID-19. Nos EUA, por 
exemplo, a manutenção de taxa 
de juros perto de zero e a compra 
de activos em 120 bilhões mensais 
pela Reserva Federal, têm estimu-

Economic activity is expected to 
continue to grow in the short term, 
given the recent easing of restricti-
ve measures at the domestic level 
and the recovery in external and 
domestic demand. This forecast is 
in line with the improvement in the 
operating conditions of industrial 
companies recorded in October. 
The country showed comfortable 
Gross International Reserves (GIR), 
and the external position of the 
country, measured by the GIR, re-
mained robust, with the balance 
fixed at USD 3,421 million in the first 
half of November, equivalent to 
more than 6 months of imports of 
goods and services, excluding im-
ports from major projects.

1.2. Global Stock Market 
Trends

With the outbreak of the pande-
mic, global Central Banks have im-
plemented very expansive mone-
tary policies to cushion the impacts 
of COVID-19. In the US, for exam-
ple, the interest rate maintenance 
close to zero and the purchase of 
assets in 120 billion monthly by the 
Federal Reserve have encouraged 
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lado os investidores a tomarem 
mais riscos em busca de um retor-
no maior para os seus investimen-
tos, favorecendo as alocações em 
bolsa.

Durante o ano de 2021, foram atin-
gidos máximos históricos em “Wall 
Street”, recordes de várias déca-
das no Japão e fortes subidas na 
China. As bolsas globais estão opti-
mistas com a recuperação econó-
mica, levando o índice que agru-
pa as gigantes de todo o mundo 
para patamares nunca antes al-
cançados.

O índice mundial de acções “Mor-
gan Stanley Capital International” 
(MSCI), atingiu um novo máximo 
histórico no mês de Setembro, 
com os investidores esperançosos 
que o “Federal Reserve” dos EUA 
adiasse a retirada dos estímulos 
monetários, depois dos dados do 
emprego terem demonstrado um 
abrandar do ritmo da recupera-
ção económica. Apesar da que-
da nas bolsas europeias, o índice 
conseguiu renovar recordes com o 
apoio da sessão asiática.

No mês de Setembro de 2021, o ín-
dice S&P 500 subiu 20,85% em dó-
lar, enquanto o  Nasdaq Composit, 

investors to take more risks in sear-
ch of higher returns on their invest-
ments, favouring the stock market 
allocations.

During the year 2021, historical hi-
ghs were reached on “Wall Street”, 
multi-decade records were set in 
Japan, and strong rises in China. 
Global stock markets are optimis-
tic about the economic recovery, 
taking the index that groups toge-
ther the world’s giants to unprece-
dented higher levels.

The world stock index “Morgan 
Stanley Capital International” 
(MSCI), has reached new historic 
highs in the month of September 
as investors hoped the US Federal 
Reserve would postpone the with-
drawal of monetary stimulus after 
employment data showed a slow-
down in the pace of economic re-
covery. Despite the fall in European 
stock markets, the index managed 
to renew records with the support 
of the Asian session.

In September 2021, the S&P 500 
index rose 20.85% in dollar terms, 
while the Nasdaq Composit rose 
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subiu 18,80% e o Dow Jones Indus-
trial acumulou a valorização de 
15,20%. A manutenção da política 
monetária expansionista adopta-
da pelo Banco Central americano, 
o Federal Reserve, para impulsio-
nar a economia veio ajudar a sus-
tentar esse movimento.

1.3. Mercado Bolsista 
Moçambicano 

O mercado bolsista em Moçambi-
que registou um desempenho sa-
tisfatório, tendo inclusive registado 
uma subida de 10,41% no principal 
indicador ‘’Capitalização Bolsis-
ta’’ (Janeiro à Dezembro). O índi-
ce “BVM Global”, que representa 
o comportamento do mercado 
bolsista, registou no mesmo perío-
do um crescimento de 15,44%, ao 
passar de 154.866,27 Milhões de MT 
para 178.775,04 Milhões de MT.

Em igual período, o índice “BVM 
Acções”, que representa o com-
portamento do mercado accio-
nista, registou um desempenho 
adverso ao índice “BVM Global”, 
com um decréscimo na ordem de 
12,42%, ao passar de 1.401,84 Mi-
lhões de MT para 1.227,69 Milhões 
MT (Bolsa de Valores de Moçambi-
que, IBVM, Dezembro de 2021).

18.80% and the Dow Jones Indus-
trial accumulated a 15.20% appre-
ciation. The continuation of the ex-
pansionist monetary policy adop-
ted by the American Central Bank, 
the Federal Reserve, to boost the 
economy has helped sustain this 
movement.

1.3. Mozambican Stock 
Market 

The stock market in Mozambique 
registered a satisfactory perfor-
mance, having even registered 
an increase of 10.41% in the main 
indicator “Market Capitalisation” 
(January to December). The “BVM 
Global” index, which represents 
the behaviour of the stock market, 
registered an increase of 15.44% 
over the same period, rising from 
154,866.27 million MT to 178,775.04 
million MT.

In the same period, The “BVM sha-
res” index, which represents the 
behaviour of the stock market, re-
gistered an adverse performance 
to the “BVM Global” index, with a 
decrease in the order of 12.42%, 
from 1,401.84 Million MT to 1,227.69 
Million MT (Bolsa de Valores de Mo-
çambique, IBVM, Dezembro de 
2021).
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Durante o período em análise, fo-
ram admitidas à cotação em Bol-
sa mais duas empresas no Terceiro 
Mercado (mercado de incuba-
ção, preparatório ou transitório), 
elevando-se para doze (12) o nú-
mero de títulos (acções) de em-
presas admitidas em Bolsa até 31 
de Dezembro de 2021. Em relação 
ao volume de negócios, verificou-
-se um incremento na ordem de 
116,40%, quando comparado ao 
período homólogo de 2020.  

A liquidez do mercado situou-se 
em 9,56%, representando um cres-
cimento na ordem de 95,9%, quan-
do comparado ao período homó-
logo de 2020, que foi de 4,88%. O 
número total de negócios durante 
o ano foi de 1.581, dos quais cerca 
de 1.343 correspondem as Acções 
e os restantes correspondem a tí-
tulos de dívida, nomeadamente 
169 para Obrigações de Tesouro 
e 69 Obrigações Corporativas, re-
presentando um decréscimo de 
31,41% quando comparado ao 
igual período de 2020. 

Relativamente ao número de con-
tas criadas, a Central de Valores 
Mobiliários criou trezentas e doze 
(312) novas contas individuais de 
titularidade, que vieram incremen-

During the period under review, 
two more companies were listed 
on the Third Market (incubation, 
preparatory or transitory market), 
bringing to twelve (12) the num-
ber of securities (shares) of com-
panies listed on the Stock Exchan-
ge until December 31, 2021. In 
relation to turnover, there was an 
increase in the order of 116.40%, 
when compared to the same pe-
riod in 2020.

Market liquidity stood at 9.56%, re-
presenting a growth in the order 
of 95.9%, when compared to the 
same period in 2020, which was 
4.88%. The total number of trades 
during the year was 1,581, of whi-
ch about 1,343 corresponded to 
Shares and the remainder to Debt 
Securities, namely 169 to Treasury 
Bonds and 69 to Corporate Bonds, 
representing a decrease of 31.41% 
when compared to the same pe-
riod in 2020. 

Regarding the number of ac-
counts created, the Central Se-
curities Depository created three 
hundred and twelve (312) new 
individual accounts of ownership, 
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tar as vinte e três mil, trezentos e 
uma (23.301) contas já existentes, 
perfazendo um cumulativo de 
vinte e três mil, seiscentos e treze 
(23.613) contas, das quais vinte e 
dois mil novecentos e quarenta e 
um (22.941) são de titulares par-
ticulares, e seiscentos e setenta e 
dois (672) são de titulares institucio-
nais.  

 1.4. Situação Económica 
Nacional 

O Produto Interno Bruto (PIB) cres-
ceu em 3,4% no terceiro trimestre 
de 2021, uma aceleração em 1,4 
pontos percentuais face ao tri-
mestre anterior, suportado pela 
expansão de todos os sectores de 
actividade económica (Banco de 
Moçambique, Conjuntura Econó-
mica e Perspectivas de Inflação, 
Novembro, 2021). 

O Instituto Nacional de Estatísticas 
(INE), no seu Relatório “Síntese de 
Conjuntura Económica Nº 34, III Tri-
mestre, Dezembro, 2021”, revelou 
que este resultado (crescimento) 
foi influenciado, principalmente, 
pelos ramos de hotelaria e restau-
ração (5,09%), indústria extractiva 
(5,01%) e agricultura (4,88%). Os 

which added to the twenty-three 
thousand, three hundred and one 
(23,301) existing accounts, making 
a cumulative total of twenty-three 
thousand, six hundred and thirteen 
(23,613) accounts, of which twen-
ty-two thousand nine hundred and 
forty-one (22,941) are of individual 
holders, and six hundred and se-
venty-two (672) are of institutional 
holders.

1.4. Domestic Economic 
Situation  

The Gross Domestic Product (GDP) 
registered a growth of 3.4% in the 
third quarter of 2021, an accelera-
tion of 1.4 percentage points over 
the previous quarter, supported by 
the expansion of all sectors of eco-
nomic activity (Banco de Moçam-
bique, Conjuntura Económica e 
Perspectivas de Inflação, Novem-
bro de 2021). 

The National Statistics Institute 
(INE), in its Report “Síntese de 
Conjuntura Económica Nº 34, 
III Trimestre, Dezembro, 2021”, 
showed that this result (grow-
th) was influenced mainly by 
the hotel and restaurant indus-
try (5.09%), extractive industry 
(5.01%) and agriculture (4.88%). 
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restantes ramos apresentaram a 
mesma tendência, mas com um 
incremento ligeiro.

A redução das infecções diárias 
por COVID-19 permitiu que hou-
vesse maior reabertura da econo-
mia nacional, o que associado ao 
impacto positivo do efeito base e 
a contínua recuperação dos pre-
ços das principais mercadorias de 
exportação, contribuiu para as 
perspectivas favoráveis de cresci-
mento económico no curto e mé-
dio prazo. 

Durante o último trimestre do ano, 
notou-se um ligeiro incremento do 
preço dos produtos alimentares e 
dos combustíveis líquidos, impulsio-
nando a inflação anual para uma 
tendência para a aceleração.

A inflação anual, medida pela 
variação do Índice de Preços 
no Consumidor (IPC), passou de 
6,04%, em Setembro, para 6,42%, 
em Outubro. Igualmente, a infla-
ção média anual manteve a tra-
jectória ascendente, situando-se 
em 5,13% em Outubro, após 4,86% 
em Setembro.

Para conter a inflação que em 
Dezembro fixou-se em 6,7%, após 
6,8% em Novembro, o Banco de 

The remaining sectors had the 
same trend, but with a slight in-
crease.

The reduction in daily infections 
by COVID-19 allowed for greater 
reopening of the national eco-
nomy, which associated with the 
positive impact of the base effect 
and the continued recovery in the 
prices of the main export commo-
dities, contributed to the favourab-
le outlook for economic growth in 
the short and medium term. 

During the last quarter of the year, 
a slight increase in food and liquid 
fuel prices was noted, boosting an-
nual inflation towards an accelera-
ting trend.

Annual inflation, measured by the 
variation in the Consumer Price In-
dex (CPI), increased from 6.04% in 
September to 6.42% in October. 
Likewise, average annual inflation 
maintained its upward trajectory, 
standing at 5.13% in October, after 
4.86% in September.

To contain inflation, which in De-
cember stood at 6.7% after 6.8% in 
November, the Bank of Mozambi-
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Moçambique, através do Comité 
da Política Monetária (CPMO), de 
Janeiro de 2022, decidiu manter a 
taxa de juro de política monetária, 
taxa MIMO, em 13,25%, decisão 
essa sustentada pela persistência 
de algumas incertezas e riscos, so-
bretudo devido à pressão fiscal, 
aos choques climáticos no país e 
ao aumento dos preços dos bens 
alimentares no mercado interna-
cional.    

1.5. Estrutura e Breve 
Resumo dos 
Capítulos 

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

 O primeiro capítulo, apre-
senta a introdução, faz o en-
quadramento geral do re-
latório, mostra as principais 
tendências do mercado, e 
o contexto económico glo-
bal e nacional em que as 
actividades foram desenvol-
vidas; 

 O segundo capítulo expõe o 
resumo dos principais resul-

que, through the Monetary Policy 
Committee (CPMO), of January 
2020, decided to maintain the mo-
netary policy interest rate, MIMO 
rate, at 13.25%, a decision suppor-
ted by the persistence of some 
uncertainties and risks, mainly due 
to fiscal pressure, climate shocks in 
the country and rising food prices 
on the international market.

1.5. Structure and Brief 
Summary of the 
Chapters 

Detailed information on the perfor-
mance of stock market indicators 
is presented throughout this report, 
which is structured into eleven 
chapters, namely:

 The first chapter refers to the 
introduction, provides the 
general framework of the re-
port, shows the main market 
trends, and the global and 
national economic context 
in which the activities were 
carried out; 

 The second chapter pres-
ents the summary of the 
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tados do mercado bolsista 
obtidos no ano 2021;

 O terceiro capítulo aborda 
os conceitos relacionados 
com o Mercado de Capitais 
e a Bolsa de Valores, tendo 
nesta edição sido escolhido 
o tema “O Papel das Socie-
dades Anónimas no Desen-
volvimento do Mercado de 
Capitais”, para conheci-
mento e aprofundamento, 
sobretudo pelas empresas e 
investidores; 

 O quarto capítulo refere-se à 
actividade do mercado pri-
mário, isto é, os valores mo-
biliários admitidos à cota-
ção e amortizados até o dia 
31 de Dezembro de 2021; 

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

main stock market results 
obtained in the year 2021;

 The third chapter covers 
the concepts related to 
the Capital Market and the 
Stock Exchange, and in this 
edition the topic “The Role 
of Public Limited Companies 
in the Development of the 
Capital Market” was chosen 
for knowledge and deepen-
ing, especially by compa-
nies and investors; 

 The fourth chapter refers to 
the primary market activity, 
that is, the securities admit-
ted to listing and amortised 
until December 31, 2021; 

 The fifth chapter illustrates 
the activity of the second-
ary market, with a specific 
reference to the evolution 
of the main market indica-
tors, namely: (1) number of 
listed securities, (2) volume 
of transactions, (3) number 
of trades, (4) market capital-
isation and (5) liquidity ratio 
(turnover);



35

Annual Stock Market Performance Report 2021

 No sexto e sétimo capítulos 
são apresentados o desem-
penho da Central de Valo-
res Mobiliários e a Literacia 
Financeira e Capacitação, 
e;

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

 The sixth and seventh chap-
ters present the perfor-
mance of the Central Securi-
ties Depository and Financial 
Literacy and Capacity Build-
ing, and;

 The eighth, ninth, tenth, and 
eleventh chapters present 
the Final Remarks, the Bro-
kers (Stock Exchange Oper-
ators), the Glossary of Terms 
used in the report, and the 
Bibliography.



Resumo dos Principais 
Resultados do Mercado 
Bolsista

Summary of the Main 
Results of the Stock 
Market

II
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A actividade do mercado bolsista 
referente ao ano de 2021, expos-
to na tabela nº 1, apresentou uma 
tendência crescente observada 
através do principal indicador “Ca-
pitalização Bolsista”, que evoluiu 
ao passar de 114.215,65 Milhões 
de MT em 2020 para 126.105,40 
Milhões de MT em 2021, isto é, um 
crescimento em 10,41%.

Em percentagem do PIB, o cres-
cimento da Capitalização Bolsista 
representou no final do ano de 
2021, 18,89% do PIB.

O volume de negócios situou-se 
em 12.057,80 Milhões de MT, re-
presentado um crescimento em 
116,40%, em relação ao ano 2020.

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

I. Admissão à cotação de 
duas (2) empresas no Tercei-
ro Mercado (mercado de 
incubação, preparatório ou 
transitório), nomeadamen-
te: 

 A 2BUSINESS, SA, com 
uma quantidade global 
de 300.000 acções para 
o mercado accionista. A 

The stock market activity during 
2021, presented in Table 1, showed 
a growing trend observed through 
the main indicator “Market Cap-
italisation”, which evolved from 
114.215,65 Million MT to 126.105,40 
Million MT in 2021, i.e., a growth in 
10.41%.

As a percentage of the GDP, the 
growth in Market Capitalisation 
represented 18.89% of the GDP at 
the end of 2021.

The turnover was 12,057.80 Million 
MT, representing a growth of 
116.40%.

The growth of the Capital Market 
was influenced by the following 
factors:

I. Admission to listing of two (2) 
companies in the Third Mar-
ket (incubation, preparatory 
or transitory market), name-
ly:

 2BUSINESS, SA, with an 
overall amount of 300,000 
shares for the stock mar-
ket. The admission of 
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admissão da 2BUSINESS, 
SA teve um impacto glo-
bal de 300.000 Milhões de 
Meticais na Capitaliza-
ção Bolsista do Mercado;

 A PAYTECH, SA, com uma 
quantidade global de 
100.000 acções para o 
mercado accionista. A 
admissão da PAYTECH, 
SA teve um impacto glo-
bal de 1.000.000 Milhões 
de Meticais na Capitaliza-
ção Bolsista do Mercado.

II. Admissão à cotação de 
quinze (15) títulos de dívida, 
na totalidade Obrigações 
do Tesouro para o mercado 
bolsista, com a quantidade 
global de 380.163.866 títulos. 

Tabela 1. Actividade do Mercado 

FONTE: Boletim de Cotações da BVM, Dezembro de 2021
SOURCE: BVM Trading Bulletin, December 2021

2BUSINESS, SA had an 
overall impact of 300,000 
Million MT on the Market 
Capitalisation;

 PAYTECH, SA, with an 
overall amount of 100,000 
shares for the stock 
market. The admission of 
PAYTECH, SA had an ove-
rall impact of 1,000,000 
Million MT on the Market 
Capitalisation.

II. Admission to listing of fifteen 
(15) debt securities, in full 
Treasury Bonds for the stock 
market, with the global 
quantity of 380,163,866 se-
curities.

Table 1. Market Activity 

Valores Mobiliários/ 
Security Markets

Emissões Cotadas/
Listed Securities

Valor das transações 
(Milhões de MT)/Tran-
saction (million MZN)

Capitalização Bolsista 
(Milhões de MT)/Market 

Capitalization (Million MZN)

Obrigações/Bonds 33 11,737.19 103,721.74

Obrigações Corporativas/
Corporate Bonds

9 281.90 2,866.67

Acções/Shares 12 38.71 19,516.99

Papel Comercial/
Comercial Paper

0 0 0.00

Total 54 12,057.803 126,105
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III. A emissão de quinze (15) 
títulos de dívida, impactou 
na capitalização bolsista 
do mercado obrigacionista 
com o valor de 39.442,71 
Milhões de Meticais, corres-
pondendo a um peso de 
31,28% na Capitalização 
Bolsista global do Mercado.

IV. Evolução dos preços (co-
tação) de alguns títulos no 
mercado, como o exemplo 
dos títulos (acções) da EMO-
SE, que estavam a ser tran-
saccionadas a 12,00 MT/
acção em Janeiro, e foram 
assumindo diferentes preços 
com uma tendência de va-
lorização, tendo atingido o 
seu pico em Setembro, com 
o valor de 23,00 MT/acção; 
de referir que já em Dezem-
bro estas acções foram tran-
saccionadas a 20,00 MT/ac-
ção, representado um cres-
cimento de 66,67% quando 
comparado a cotação ini-
cial de Janeiro.

V. No início do mês de Janeiro, 
as acções da CDM estavam 
a ser transaccionadas a 
60,00 MT/acção; no entan-
to, drasticamente este título 

III. The issuance of fifteen (15) 
debt securities had an im-
pact on the bond mar-
ket capitalisation with the 
amount of 39.442,71 Mil-
lion MT, corresponding to a 
weight of 31,28% in the glob-
al market capitalisation.

IV. Price evolution (quotation) 
of some securities in the mar-
ket, such as EMOSE securities 
(shares), which were being 
traded at 12.00 MT/share 
in January, and have been 
assuming different prices 
with an appreciation trend, 
having reached its peak in 
September, with the value 
of 23.00 MT/share; It should 
be noted that in December 
these shares were traded at 
20.00 MT/share, representing 
a growth of 66.67% when 
compared to the initial quo-
tation (price) in January.

V. At the beginning of Janu-
ary, CDM shares were being 
traded at 60.00 Mt/share; 
however, this security sharp-
ly depreciated by 33.33%, 
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sofreu acentuada desvalo-
rização em 33,33%, logo na 
primeira semana de Janeiro, 
baixando a cotação para 
40,00 MT/acção. 

 Nos meses subsequentes 
o cenário inverteu-se, ve-
rificando-se variações de 
preços com tendência de 
valorização, tendo atingido 
o seu pico máximo em Maio 
(72,99 MT/acção). 

 Na segunda metade do 
ano, as oscilações dos pre-
ços foram constantes, com 
tendência decrescente, 
tendo atingido a cotação 
mais baixa de 33,75 MT/ac-
ção no mês de Setembro. 
Do mês de Outubro até o 
final do ano, o cenário já 
era inverso, facto que per-
mitiu que os mesmos fossem 
transaccionados a 50,00 
MT/acção, representando 
uma ligeira desvalorização 
(16,67%), face a cotação 
de Janeiro.

VI. No início de Janeiro as ac-
ções da CMH estavam a ser 
transaccionadas a 3.700,00 
MT/acção, e esta cotação 

in the very first week of Jan-
uary, lowering the price to 
40.00 Mt/share. 

 In the following months, the 
scenario reversed, where-
by price changes showed 
an upward trend, reaching 
their peak in May (72.99 Mt/
share). 

 In the second half of the 
year, the price changes 
were constant, with a down-
ward trend, reaching the 
lowest price of 33.75 MT/
share in September. From 
October until the end of the 
year, the scenario had al-
ready reversed, a fact that 
allowed the same to be 
traded at 50.00 MT/share, 
representing a slight depre-
ciation (16.67%), compared 
to the quotation (price) in 
January.

VI. At the beginning of January 
CMH shares were being trad-
ed at 3,700.00 Mt/share, and 
this price represented the 
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representou o pico ao lon-
go do ano. Nos três meses 
subsequentes, este título foi 
tendo variações de preços, 
com tendêcia a desvalori-
zar-se, tendo atingido a co-
tação mais baixa do ano, 
2.250,00 MT/acção durante 
o mês de Maio. A contínua 
variação do preço deste tí-
tulo, permitiu que no final do 
mês de Dezembro, o mes-
mo fosse transaccionado a 
3.000,00 MT/acção, corres-
pondendo a uma desvalo-
rização de 18,91%, face a 
cotação de Janeiro.

VII. Igualmente ao ano 2020, 
a Central de Valores Mo-
biliários efectuou o registo 
de vinte e três (23) títulos, 
representando uma realiza-
ção de 115% do plano para 
2021, cuja meta era de vinte 
(20) títulos. 

VIII. O indicador de liquidez 
do mercado (turnover) 
ao longo do ano de 2021 
apresentou uma tendência 
crescente, tendo atingido o 
pico máximo no mês de De-
zembro, mas quando com-
parado ao período homólo-

peak throughout the year. 
In the following three months 
this security registered price 
changes with a tendency 
to depreciate, reaching 
the lowest price of the year 
at 2,250.00 Mt/share during 
the month of May. The con-
tinuous change in the price 
of this security, allowed it 
to be traded at the end of 
December at 3,000.00 Mt/
share, corresponding to a 
depreciation of 18.91% in 
relation to the quotation 
(price) in January.

VII. Also for the year 2020, the 
Central Securities Depository 
registered twenty-three (23) 
securities, representing an 
achievement of 115% of the 
plan for 2021, whose goal 
was twenty (20) securities. 

VIII. The market liquidity indica-
tor (turnover) throughout 
the year 2021 showed an 
upward trend, reaching its 
peak in the month of De-
cember, but when com-
pared to the same period in 
the previous year, it was not-
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go, verificou-se que houve 
a mesma tendência, mas 
apenas nos meses de Janei-
ro à Outubro, e já nos meses 
subsequentes (Novembro e 
Dezembro), sucedeu um li-
geiro decréscimo.

ed that there was the same 
trend, but only in the months 
of January to October, and 
in the following months (No-
vember and December), 
there was a slight decrease.



Conceitos de Bolsa
O Papel das Sociedades Anónimas no 

Desenvolvimento do Mercado de Capitais

Stock Exchange Concepts
The Role of Public Limited Companies in the 

Development of the Capital Market

III
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O surgimento das sociedades 
anónimas remete-nos ao período 
de expansão colonial, nos sécu-
los XVII e XVIII, em decorrência de 
grandes empreendimentos desti-
nados à exploração colonial.

A primeira Sociedade Anónima 
conhecida foi a Companhia Ho-
landesa das Índias Orientais, em 
1602, e dela foram surgindo outras, 
não apenas na Holanda, mais em 
vários países do mundo.

Foi a política colonialista, atra-
vés do capitalismo mercantil, 
que visava o domínio das terras 
na América, Índia, África, que 
moldou o berço das sociedades 
anónimas.

A Revolução Industrial impulsio-
nou o surgimento das sociedades 
anónimas, com a necessidade de 
desenvolver grandes empreen-
dimentos e estes precisavam de 
grande quantidade de capital 
para serem constituídos e manti-
dos, daí surgiu a ideia de captar 
recursos populares, e isso se deu 
através das sociedades anóni-
mas.

As sociedades anónimas, surgem 
com objectivo de captar poupan-
ça popular e alocar no sector pro-

The emergence of public limited 
companies takes us back to the 
period of colonial expansion, in the 
17th and 18th centuries, as a result 
of large undertakings aimed at co-
lonial exploitation.

The first known public limited 
company was the Dutch East In-
dia Company, in 1602, and from 
it others emerged, not only in 
Holland, but in several countries 
around the world.

It was the colonialist policy, throu-
gh mercantile capitalism, which 
aimed to dominate the lands in 
America, India, Africa, that shaped 
the cradle of the public limited 
companies.

The Industrial Revolution boosted 
the emergence of the public li-
mited companies, with the need 
to develop large enterprises, and 
these needed a large amount of 
capital to be set up and maintai-
ned, hence the idea of raising po-
pular resources arose, and this ha-
ppened through the public limited 
companies.

Public limited companies emerged 
with the objective of capturing po-
pular savings and allocating them 
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dutivo, por forma a impulsionar o 
desenvolvimento económico.

A Sociedade Anónima (S.A), é o 
nome dado a uma sociedade 
com fins lucrativos cujo capital é 
dividido em acções e a responsa-
bilidade de seus sócios é limitada 
ao preço da emissão das acções 
subscritas ou adquiridas (Martins, 
2005).

Sociedades anónimas, também 
denominadas companhias, são 
espécies de sociedades por ac-
ção e tem seu capital dividido em 
acções, e a responsabilidade de 
seus sócios (accionistas) é limitada 
ao preço da emissão das acções 
que estes subscrevem ou adqui-
rem, ou seja, a responsabilidade 
do sócio é sempre limitada e é de-
finida pelo valor das acções que 
este possui.

As Sociedades Anónimas podem 
variar conforme o ambiente de 
negociação, sociedade anónima 
de capital aberto e sociedade 
anónima de capital fechado.

SOCIEDADE DE CAPITAL ABERTO E 
DE CAPITAL FECHADO:
Numa sociedade anónima de ca-
pital aberto, as acções e demais 

to the productive sector, in order to 
boost economic development.

The Public Limited Company (S.A) 
is the name given to a for-profit 
company whose capital is divided 
into shares and the liability of its 
partners is limited to the issue price 
of the shares subscribed or acqui-
red (Martins, 2005).

Public limited companies, also 
called corporations, are a type of 
company with share capital divi-
ded into shares, and the liability of 
its partners (shareholders) is limited 
to the issue price of the shares they 
subscribe or acquire, i.e., the liabi-
lity of the partner is always limited 
and is defined by the value of the 
shares he or she owns.

Public Limited Companies can vary 
depending on the trading environ-
ment, publicly traded and privately 
held companies.

PUBLICLY TRADED AND PRIVATELY 
HELD COMPANIES:
In a publicly traded company, sha-
res and other securities are availa-
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títulos estão disponíveis no Merca-
do de Valores Mobiliários (MVM), e 
não há restrições para quem quei-
ra adquiri-las, enquanto que nas 
sociedades anónimas de capital 
fechado, as acções estão em po-
der apenas de seus accionistas.

As companhias de capital aberto 
costumam ser as mais fáceis de 
negociar suas acções e, chamam 
mais atenção dos investidores.

O critério para que uma compa-
nhia seja considerada de capital 
aberto ou fechado é meramente 
formal, bastando a admissão dos 
valores mobiliários à negociação 
no MVM para que a sociedade 
emissora seja considerada aber-
ta.

O governo tem a obrigação de 
acompanhar as companhias 
abertas para protecção do inves-
tidor, levando em consideração 
o importante papel que estas 
desempenham na economia de 
modo geral.

O PAPEL DAS SOCIEDADES 
ANÓNIMAS: 
As sociedades anónimas são re-
levantes para os empresários, só-
cios e para a sociedade como um 

ble on the Securities Market (MVM), 
and there are no restrictions for 
those who want to acquire them, 
while in privately held companies, 
the shares are held only by their 
shareholders.

The publicly traded companies are 
usually the easiest to trade their 
shares and they attract more at-
tention from investors.

The criterion for a company to be 
considered publicly traded or pri-
vately held is merely formal, the 
admission of securities to trading 
on the MVM being enough for the 
issuing company to be considered 
a publicly traded company.

The government has an obliga-
tion to monitor publicly traded 
companies for investor protection, 
taking into account the important 
role they play in the economy in 
general.

THE ROLE OF PUBLIC LIMITED 
COMPANIES: 
Public limited companies are re-
levant for entrepreneurs, partners 
and society as a whole, as a factor 
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todo, como um factor que cola-
bora activamente para o desen-
volvimento económico.

Segundo, Rubens Requião (1998), 
a sociedade anónima é um me-
canismo de financiamento das 
grandes empresas e Marlon To-
mazette (2017), complementa tal 
raciocínio dizendo que esta é um 
instrumento popular do desenvol-
vimento do capitalismo, enquanto 
que Georges Ripert (2018), desig-
na a Sociedade Anónima, como 
“um instrumento maravilhoso do 
capitalismo moderno.”

As sociedades anónimas são a 
forma de obtenção de grandes 
massas de recursos necessárias 
ao desenvolvimento dos grandes 
empreendimentos que compõem 
a economia moderna, na medida 
em que alia a capacidade ilimita-
da de atrair recursos financeiros e a 
possibilidade de limitar e dispersar 
os riscos de tais empreendimentos.

Foram criadas para captar pou-
pança popular e alocar no sector 
produtivo, impulsionando o desen-
volvimento económico, protegen-
do aqueles que formam e movi-
mentam o seu capital através da 

that actively contributes to econo-
mic development.

According to Rubens Requião 
(1998), the public limited com-
pany is a financing mechanism 
for large companies and Marlon 
Tomazette (2017) complements 
such reasoning by arguing that it 
is a popular instrument of the de-
velopment of capitalism, while 
Georges Ripert (2018) designates 
the Public Limited Company, as “a 
wonderful instrument of modern 
capitalism.”

Public limited companies are the 
way to obtain the large masses 
of resources necessary for the 
development of the large under-
takings that make up the modern 
economy, to the extent that they 
combine the unlimited capacity to 
attract financial resources and the 
possibility of limiting and spreading 
the risks of such undertakings.

They were created to capture po-
pular savings and allocate them 
to the productive sector, boosting 
economic development, protec-
ting those who form and move 
their capital by limiting their liabili-
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limitação da sua responsabilidade 
na proporção dos investimentos 
feitos.

Todavia, não são apenas os gran-
des empreendimentos que se be-
neficiam deste tipo societário, pois, 
cada vez mais pessoas estão a 
investir em acções, e a bolsa de 
valores possui alternativas de inves-
timentos para todos os perfis de in-
vestidores, desde os mais ousados 
até os mais conservadores.

Por diversos motivos, as pessoas 
decidem investir em acções, seja 
como poupança para o futuro, 
pela independência financeira, ou 
para se tornar parte de uma com-
panhia sem grandes dificuldades 
e riscos, enfim, seja qual for o ob-
jectivo, ainda que existam diversas 
formas de investimento, investir em 
acções na bolsa está entre os tipos 
de investimento mais rentáveis, até 
mesmo para quem começa com 
pouco dinheiro.

ty in proportion to the investments 
made.

However, it is not only the large en-
terprises that benefit from this cor-
porate type, since more and more 
people are investing in shares, and 
the stock market has investment 
alternatives for all investor profiles, 
from the most daring to the most 
conservative.

For different reasons, people de-
cide either to invest in shares, as 
savings for the future, for financial 
independence, or to become part 
of a company without great diffi-
culties and risks. Anyway, whatever 
the objective, even if there are se-
veral forms of investment, investing 
in shares on the stock exchange is 
among the most profitable types 
of investment, even for those who 
start with little money.
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A limitada procura agregada é 
sustentada pela fraca dinâmica 
no comércio externo e no crédito 
à economia, não obstante o au-
mento da despesa pública. Des-
de finais de Setembro de 2021, a 
dívida pública interna, excluindo 
os contractos de mútuo e de lo-
cação e as responsabilidades 
em mora, aumentou em 1,8 mil 
milhões para 218,6 mil milhões de 
meticais, num contexto em que se 
mantém a perspectiva da pressão 
orçamental, associada às despe-
sas públicas para a contenção 
da propagação da pandemia da 
COVID-19, assistência humanitária 
e reconstrução das zonas afecta-
das pelos ataques terroristas em 
Cabo Delgado.

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

No Mercado Primário, onde ocorre 
a emissão e primeira transacção 
de títulos, processou-se durante o 
ano, um total de onze (11) títulos 
de Obrigações do Tesouro, repre-

The limited aggregate demand 
is sustained by weak dynamics 
in foreign trade and credit to the 
economy, despite public expen-
diture increases. Since the end of 
September 2021, the domestic 
public debt, excluding loan and 
lease contracts and overdue liabi-
lities, has increased by 1.8 billion to 
218.6 billion meticais, in a context in 
which the prospect of budgetary 
pressure remains, associated with 
public expenditure to contain the 
spread of the COVID-19 pande-
mic, humanitarian assistance and 
reconstruction of the areas affec-
ted by terrorist attacks in Cabo Del-
gado.

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

In the Primary Market, where the 
issuance and first transaction of 
securities occur, a total of eleven 
(11) Treasury Bonds, representing 
a growth of 10%, when compared 
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sentando um crescimento de 10%, 
quando comparado ao ano an-
terior que foram processados dez 
(10) títulos.

No entanto, apesar do crescimen-
to em relação ao número de séries 
emitidas em 2021, verificou-se num 
decréscimo na ordem de 4,85%, 
em termos de montantes emitidos 
quando comparado ao período 
homólogo de 2020.

Tabela 2 – Títulos Emitidos (O.T) – 
Dezembro 2021 

to the previous year when ten (10) 
securities were processed.

However, despite the growth in the 
number of series issued in 2021, the-
re was a decrease in the order of 
4.85%, in terms of amounts issued 
when compared to the same pe-
riod in 2020.

Table 2 – Securities Issued (O.T) – 
December 2021 

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 - 2020 -11ª Série/11 th Séries 4,822,726 100.00 3.81250 482,273

2 OT - 2021 -1ª Série/1 th Séries 24,376,733 97.50 10.00000 2,376,731

3 OT - 2021 - 2ª Série/2 nd Séries 39,555,751 100.00 13.00000 3,955,575

4 OT - 2021 - 3ª Série/3 th Séries 52,001,090 101.00 14.00000 5,252,110

5 OT - 2021 - 4ª Série/4 th Séries 58,576,987 100.00 14.00000 5,857,699

6 OT - 2021 - 5ª Série/5 th Séries 54,360,308 100.00 14.25000 5,436,031

7 OT - 2021 - 6ª Série/6 th Séries 55,679,047 100.00 14.25000 5,567,905

8 OT - 2021 - 7ª Série/7 th Séries 15,245,470 100.00 14.25000 1,524,547

9 OT - 2021 - 8ª Série/8 th Séries 34,361,935 100.00 14.00000 3,436,194

10 OT - 2021 - 9ª Série/9 th Séries 28,357,274 98.50 14.00000 2,793,191

11 OT - 2021 - 10ª Série/10 th Séries 12,826,545 100.00 14.50000 1,282,655

Total das Obrigações do Tesouro/ 
Total of Treasury Bonds 380,163,866 12.73 37,964,910
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A emissão de onze (11) títulos 
de Obrigações do Tesouro, re-
sultou numa quantidade global 
de 380.163.866 títulos, com taxas 
de juro que variaram de 3,81% a 
14,50%, um período de maturida-
de de 4 a 9 anos, representando 
um peso de 30,11% na Capitaliza-
ção Bolsista.

No que tange ao financiamento 
das empresas por via da emissão 
de dívida corporativa (Obriga-
ções Corporativas e/ou Papel 
Comercial), importa referir que 
em 2021 foram admitidos à cota-
ção quatro (4) títulos (obrigações 
corporativas), com taxas de juro 
que variaram de 17,88% a 18,00% 
e um período de maturidade de 
5 anos, com a quantidade global 
de 14.520.000 títulos e um peso de 
1,17% na Capitalização Bolsista.

A emissão dos quatro (4) títulos em 
2021, representaram um decrésci-
mo em 42,66%, quando compara-
do ao período homólogo de 2020, 
onde foram admitidos sete (7) tí-
tulos, dois quais, três (3) títulos de 
obrigações corporativas e quatro 
(4) títulos de papel comercial, com 
a quantidade global 8.432.900 títu-
los.  

The issuance of eleven (11) Trea-
sury Bonds resulted in an overall 
amount of 380,163,866 securities, 
with interest rates ranging from 
3.81% to 14.50%, a maturity period 
of 4 to 9 years, representing a wei-
ght of 30.11% in the Market Capi-
talisation.

With regard to company financing 
through the issuance of corpora-
te debt (Corporate Bonds and/
or Commercial Paper), it should 
be noted that four (4) securities 
(corporate bonds) were admitted 
to listing in 2021, with interest rates 
ranging from 17.88% to 18.00% and 
a maturity period of 5 years, with 
an overall quantity of 14,520,000 
securities and a weight of 1.17% in 
the Market Capitalisation.

The issuance of the four (4) securi-
ties in 2021, represented a decrea-
se of 42.66%, when compared to 
the same period in 2020, where 
seven (7) securities were admitted, 
two of which, three (3) corporate 
bonds and four (4) commercial 
paper, with the overall quantity 
8,432,900 securities.  
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Tabela 3 - Títulos Emitidos (Obrigações 
Corporativas) – Dezembro 2021

Tabela 4 – Títulos Emitidos (Acções) – 
Dezembro 2021

Table 3 - Securities Issued (Corporate 
Bonds) – December 2021

Table 4 – Securities Issued (Shares) – 
December 2021

Nº Obrigações Corporativas/
Corporate Bonds 

Quantidade/
Quantity

Valor Nominal/
Nominal Value

Taxa de Juro 
Anual (%)/

Annual Interest 
Rate (%)

Capitalização Bol-
sista (MT)/Market 

Capitalization (MT)

1 BAYPORT 2021 - série I 2,890,000 102.50 17.88000 296,225

2 BAYPORT 2021 - série II 5,000,000 101.30 18.00000 506,500

3 BAYPORT 2021 - série III 4,830,000 102.50 18.00000 495,075

4 BAYPORT 2021 - série IV 1,800,000 100.00 18.00000 180,000

Total  de Obrigações
Corporativas / Corporate Bonds 14,520,000 17.97000 1,477,800

Nº Acções/Shares Quantidade/ 
Quantity

Valor Nominal/
Nominal Value Cotação/price 

Capitalização Bol-
sista (MT)/Market 

Capitalization (MT)

1 2BUSINESS 300,000 1.00 1.00 300

2 PAYTECH 100,000 10.00 10.00 1,000

Total de Acções/Shares 400,000 1.300
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5.1. Valores Mobiliários 
Cotados

No início do ano (Janeiro), esta-
vam cotados na BVM um total de 
sessenta e dois (62) títulos, trinta e 
cinco (35) Obrigações de Tesouro, 
treze (13) Obrigações Corporati-
vas, onze (11) empresas (acções), 
e três (3) Papel Comercial.

Ao longo do ano de 2021, obser-
vou-se a entrada de dezassete 
(17) novos títulos, decorrentes de 
admissão à cotação, como se 
pode observar nas tabelas 2, 3 e 
4, e ainda foram amortizados vinte 
e quatro (24) títulos de dívidas em 
duas categorias, nomeadamente: 
treze (13) títulos de dívida pública 
(Obrigações do Tesouro) e onze 
(11) títulos de dívida privada (8 títu-
los de Obrigações Corporativas e 3 
títulos de Papel Comercial), como 
se pode observar nas tabelas 5, 6 
e 7:

5.1. Listed Securities

At the beginning of the year (Ja-
nuary), a total of sixty-two (62) se-
curities were listed on the Mozam-
bique Stock Exchange (BVM), na-
mely: thirty-five (35) Treasury Bonds, 
thirteen (13) Corporate Bonds, ele-
ven (11) companies (shares), and 
three (3) Commercial Paper.

During the year 2021, seventeen 
(17) new securities were listed, as 
can be seen in tables 2, 3 and 4, 
and twenty-four (24) debt securities 
were amortised in two categories, 
namely: thirteen (13) public debt 
securities (Treasury Bonds) and ele-
ven (11) private debt securities (8 
Corporate Bonds and 3 Commer-
cial Paper), as can be seen in ta-
bles 5, 6 and 7:
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Tabela 5 – Títulos Amortizados (Obrigações 
do Tesouro) – Dezembro 2021 

Tabela 6 – Títulos Amortizados (Obrigações 
Corporativas) – Dezembro 2021 

Table 5 – Securities Amortised (Treasury 
Bonds) – December 2021 

Table 6 – Securities Amortised 
(Corporate Bonds) – December 2021

Nº Obrigações do Tesouro/ Treasury Bonds Valor Amortizado/Amortized Amount (milhões MT)/(milion MT)

1 OT 2017 - 2ª Série 2,256.00

2 OT 2018 - 1ª Série 3,125.00

3 OT 2018 - 2ª Série 2,000.00

4 OT 2018 - 3ª Série 1,015.00

5 OT 2018 - 4ª Série 260.00

6 OT 2018 - 5ª Série 920.00

7 OT 2018 - 6ª Série 2,020.00

8 OT 2018 - 7ª Série 1,221.00

9 OT 2018 - 8ª Série 1,346.0

10 OT 2018 - 9ª Série 820.0

11 OT 2018 - 10ª Série 785.0

12 OT 2018 - 11ª Série 3,528.0

13 OT 2018 - 12ª Série 585.0

Total do Valor Amortizado/Total of Amortized 
Amount 19,881

Nº Obrigações do Tesouro/ Treasury Bonds Valor  Amortizado/Amortized Amount (milhões MT)/(milion MT)

1 Bayport 2016 - 1ª Série 201.50

2 Bayport 2016 - 2ª Série 113.15

3 Opportunity Bank 2018 - Série 2 180.00

4 Companhia de Moçambique 2018 149.79

5 BNI 2016 1ª Séria 500.00

6 Bayport 2018 - 1ª Série 870.24

7 Bayport 2018 - 2ª Série 180.00

8 Companhia de Moçambique 2017 170.00

Total do Valor Amortizado/Total of Amortized  
Amount 2,365
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Tabela 7 – Títulos Amortizados (Papel 
Comercial) – Dezembro 2021

Importa salientar que no período 
em referência, foram excluídos 
1.800.000 títulos (acções) da em-
presa MATAMA, no segmento ac-
cionista no Mercado de Cotações 
Oficiais da Bolsa de Valores de Mo-
çambique, ditados pelo não cum-
primento dos requisitos exigidos 
para a sua manutenção em bolsa.

Dados da tabela 6 demostraram 
que até 31 de Dezembro 2021, 
estavam cotadas no mercado 
secundário um total de trinta e 
três (33) títulos de Obrigações do 
Tesouro, com uma quantidade 
de 1.025.983.498 títulos, enquan-
to que no período homólogo em 
2020, apesar de maior número 
de títulos cotados, trinta e cinco 
(35), a sua quantidade era inferior, 
703.985.582 títulos.

It should be noted that during the 
reporting period, 1,800,000 securi-
ties (shares) of the company MA-
TAMA were delisted from the share 
segment in the Official Exchange 
Market of the Mozambique Stock 
Exchange, as a result of non-com-
pliance with the requirements de-
manded for its maintenance on 
the stock exchange.

Data from table 6 showed that until 
December 31, 2021, a total of thir-
ty-three (33) Treasury Bonds were 
quoted on the secondary market, 
with a quantity of 1,025,983,498 
securities, while in the same pe-
riod in 2020, despite the greater 
number of securities listed, thirty-
-five (35), their quantity was lower, 
703,985,582 securities.

Table 7 – Securities Amortised 
(Commercial Paper) – December 2021

Nº Obrigações do Tesouro/ Treasury 
Bonds

Valor  Amortizado/Amortized Amount (milhões MT)/
(milion MT)

1 SMM - 2020 2,256.00

2 SMM - 2020 - ALC80 3,125.00

3 TYREPARTINER - 2020 2,000.00

Total do Valor Amortizado/Total of Amor-
tized Amount 7,381
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Tabela 8 – Obrigações do Tesouro 
Cotadas em Bolsa até 31 de Dezembro

Table 8 – Treasury Bonds Listed on the 
Stock Exchange until December 31

Nº Obrigações do Tesouro/ Trea-
sury 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 1,500,000,000

2 OT - 2017 -6ª Série/6 th Séries 25,650,200 100.00 16.62500 2,565,020,000

3 OT - 2017 - 7ª Série/7 th Séries 48,364,300 100.00 16.62500 4,836,430,000

4 OT - 2019 - 2ª Série/2 and th Series 20,000,000 100.00 14.93750 2,000,000,000

5 OT - 2019 - 3ª Série/3 th Séries 20,000,000 100.00 14.93750 2,000,000,000

6 OT - 2019 -4ª Série/4 th Séries 13,724,667 100.00 14.93750 1,372,466,700

7 OT - 2018 -5ª Série/5 th Séries 19,141,251 100.00 14.93750 1,914,125,100

8 OT - 2019 -6ª Série/6 th Séries 20,828,087 100.00 14.87500 2,082,808,700

9 OT - 2019 -7ª Série/7 th Séries 6,941,456 100.00 15.43750 694,145,600

10 OT - 2019 -8ª Série/8 th Séries 39,971,524 100.00 10.00000 3,997,152,400

11 OT - 2019 -9ª Série/9 th Séries 17,702,596 98.11 12.00000 1,736,801,694

12 Tesouro Fornecedores - 2019 17,989,382 80.00 4.06250 1,439,150,560

13 OT - 2020 -1ª Série/1th Séries 24,847,277 100.00 14.93750 2,484,727,700

14 OT - 2020 -2ª Série/2 and Séries 29,706,050 100.00 14.93750 2,970,605,000

15 OT - 2020 -3ª Série/3 th Séries 64,565,957 100.00 14.93750 6,456,595,700

16 OT - 2020 -4ª Série/4 th Séries 20,070,102 100.00 14.93750 2,007,010,200

17 OT - 2020 -5ª Série/5 th Séries 20,074,074 102.75 14.93750 2,062,611,104

18 OT - 2020 -6ª Série/6 th Séries 61,308,440 100.00 10.00000 6,130,844,000

19 OT - 2020 -7ª Série/7 th Séries 22,752,161 100.00 14.93750 2,275,216,100

20 OT - 2020 -8ª Série/8 th Series 22,506,066 99.00 14.93750 2,228,100,534

21 OT - 2020 -9ª Série/9 th Séries 65,412,294 101.00 14.93750 6,606,641,694

22 OT - 2020 -10ª Série/10 th Séries 63,963,748 100.00 14.93750 6,396,374,800

23 OT - 2020 -11ª Série/11 th Séries 4,822,726 100.00 3.81250 482,272,600

24 OT - 2021 -1ª Série/1 th Séries 24,376,733 97.50 10.00000 2,376,731,468

25 OT - 2021 - 2ª Série/2 nd Séries 39,555,751 100.00 13.00000 3,955,575,100

26 OT - 2021 - 3ª Série/3 th Séries 52,001,090 101.00 14.00000 5,252,110,090

27 OT - 2021 - 4ª Série/4 th Séries 58,576,987 100.00 14.00000 5,857,698,700

28 OT - 2021 - 5ª Série/5 th Séries 54,360,308 100.00 14.25000 5,436,030,800

29 OT - 2021 - 6ª Série/6 th Séries 55,679,047 100.00 14.25000 5,567,904,700

30 OT - 2021 - 7ª Série/7 th Séries 15,245,470 100.00 14.25000 1,524,547,000

31 OT - 2021 - 8ª Série/8 th Séries 34,361,935 100.00 14.00000 3,436,193,500

32 OT - 2021 - 9ª Série/9 th Séries 28,357,274 98.50 14.00000 2,793,191,489

33 OT - 2021 - 10ª Série/10 th Séries 12,826,545 100.00 14.50000 1,282,654,500

Total das Obrigações do Tesouro/ 
Total of Treasury Bonds 1,025,983,498 13.39 103,721,738
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Em relação a capitalização bol-
sista dos títulos de Obrigações do 
Tesouro cotados (31 de Dezem-
bro), notou-se um crescimento na 
ordem de 17,46%, visto que em 
2021 a capitalização bolsista no 
mercado de Obrigações do Te-
souro foi de 103.721,74 milhões de 
MT, quando comparado ao perío-
do homólogo de 2020, que foi de 
88.302,74 milhões de MT. 

Tabela 9 – Obrigações Corporativas 
Cotadas em Bolsa até 31 Dezembro 
de 2021

In relation to the market capitali-
sation of listed Treasury Bonds (De-
cember 31), an increase in the or-
der of 17.46% was noted, given that 
in 2021 the market capitalisation 
of Treasury Bonds was 103,721.74 
million MT, when compared to the 
same period in 2020, which was 
88,302.74 million MT. 

Table 9 – Corporate Bonds Listed on 
the Stock Exchange until December 
31, 2021 

Nº Obrigações Corporativas 
/Corporate Bonds 

Quantidade/ 
Quantity

Valor Nominal/ 
Nominal Value

Taxa de Juro 
Anual (%)/Annual 
Interest Rate (%)

Capitalização 
Bolsista (MT)/

Market Capitaliza-
tion (MT)

1 BNI - 2019 3,000,000 100.00 16.00000 300,000,000

2 BAYPORT  2019 -  Série I 3,900,000 105.50 20.00000 411,450,000

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

4 BAYPORT 2020 - série I 4,052,925 107.00 16.00000 433,662,975

5 BAYPORT 2020 - série II 1,057,075 102.70 19.40000 108,561,603

6 BAYPORT 2021 - série I 2,890,000 102.50 17.88000 296,225,000

7 BAYPORT 2021 - série II 5,000,000 101.30 18.00000 506,500,000

8 BAYPORT 2021 - série III 4,830,000 102.50 18.00000 495,075,000

9 BAYPORT 2021 - série IV 1,800,000 100.00 18.00000 180,000,000

Total de Obrigações Corpo-
rativas / Corporate Bonds 27,830,000 10.14250 2,866,675
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No início do ano, estavam cota-
dos treze (13) títulos de Obrigações 
Corporativas, mas ao longo do 
ano foram realizados dois eventos, 
nomeadamente; (i) amortizações 
de oito (8) títulos e, (ii) admissão a 
cotação de quatro (4) títulos. 

A realização destes eventos, fez 
com que até o dia 31 de Dezem-
bro, estivessem cotadas na BVM 
um total de nove (9) títulos de 
Obrigações Corporativas, com a 
quantidade global de 27.830.000 
títulos, verificando-se uma redu-
ção de 30,77% comparativamen-
te ao ano de 2020, em que esta-
vam cotados treze (13) títulos de 
Obrigações Corporativas, com a 
quantidade de 36.956.800 títulos.   

No entanto, em relação aos títulos 
de Papel Comercial, no início do 
ano (Janeiro) estavam cotados 
três (3) títulos, mas no decorrer do 
ano, foram amortizados na sua to-
talidade, fazendo com que até o 
final do ano não estivesse listado 
em bolsa nenhum título com esta 
característica.  

 5.2. Admissão de 
Empresas à Cotação

Para o ano de 2021, a BVM plani-
ficou admitir cinco (5) títulos (ac-

At the beginning of the year, thir-
teen (13) Corporate Bonds were 
listed, but during the course of the 
year two events took place, na-
mely: (i) redemptions of eight (8) 
securities and, (ii) the admission to 
listing of four (4) securities. 

As a result of these events, by 
December 31 a total of nine (9) 
Corporate Bonds were listed on 
the Mozambique Stock Exchange 
(BVM), with a total of 27,830,000 
securities, representing a 30.77% 
reduction as compared to 2020, 
when thirteen (13) Corporate 
Bonds were listed, with a total of 
36,956,800 securities.

However, in relation to Commer-
cial Paper, at the beginning of the 
year (January) three (3) securities 
were listed, but over the course of 
the year they were fully amortised, 
meaning that by the end of the 
year no securities with this charac-
teristic were listed on the stock ex-
change.  

5.2. Admission to Listing 
of Companies

For the year 2021, BVM planned to 
admit five (5) securities (shares and 
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ções e dívida corporativa), tendo 
até ao final do ano admitido à co-
tação dezassete (17) títulos, dentre 
os quais: dois (2) títulos de Empre-
sas (acções), onze (11) títulos de 
Obrigações do Tesouro e quatro 
(4) títulos de Obrigações Corpora-
tivas, representando uma realiza-
ção de 340% da meta planificada 
para o ano de 2021. 

Nos meses de Junho e Outubro, 
foram admitidas à cotação em 
Bolsa, mais duas (2) empresas do 
sector terciário da economia (ser-
viços), nomeadamente a 2BUSI-
NESS, SA e a PAYTECH, SA, admiti-
das no Terceiro Mercado (merca-
do de incubação, preparatório ou 
transitório).

A 2BUSINESS, SA foi admitida à co-
tação com um total de 300.000 
(Trezentos Mil) acções ordinárias, 
nominativas e escriturais com o 
valor nominal de 1,00 MT (Um Meti-
cal), o correspondente a 100% da 
emissão de 300.000,00 MT (Trezen-
tos Mil Meticais) do seu capital.

A PAYTECH, SA foi admitida à cota-
ção com um total de 100.000 (Cem 
Mil) acções ordinárias, nominativas 
e escriturais com o valor nominal 
de 10,00 MT (Dez Meticais), o cor-

corporate debt), having admitted 
to listing seventeen (17) securities 
by the end of the year, namely: 
two (2) Corporate Securities (sha-
res), eleven (11) Treasury Bonds 
and four (4) Corporate Bonds, 
representing an achievement of 
340% of the target planned for the 
year 2021. 

In June and October, two (2) more 
companies from the Tertiary Sec-
tor of the economy (services), na-
mely 2BUSINESS, SA and PAYTECH, 
SA, were admitted to listing on the 
Third Market (incubation, prepara-
tory or transitory market).

2BUSINESS, SA was admitted to lis-
ting with a total of 300,000 (Three 
Hundred Thousand) ordinary, no-
minative and book-entry shares 
with a nominal value of 1.00 MT 
(One Metical), corresponding to 
100% of the issuance of 300,000.00 
MT (Three Hundred Thousand Meti-
cais) of its capital.

PAYTECH, SA was admitted to lis-
ting with a total of 100,000 (One 
Hundred Thousand) ordinary, nomi-
native and book-entry shares with 
the nominal value of 10.00 MT (Ten 
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respondente a 100% da emissão 
de 1.000.000,00 MT (Um Milhão de 
Meticais) do seu capital.

No início do ano de 2021, estavam 
cotados no segmento do merca-
do accionista, um cumulativo de 
onze (11) títulos de empresas (ac-
ções), no entanto, com a admis-
são das duas empresas (2BUSINESS, 
SA  e a PAYTECH, SA), elevar-se-ia 
para um cumulativo de treze (13) 
títulos de empresas (acções), mas 
por motivos da exclusão da MATA-
MA em bolsa, o segmento accio-
nista passou a contar com doze 
(12) títulos de empresas (acções), 
cotadas em bolsa, representado 
um crescimento de 9,09%, de um 
total de onze (11) títulos cotados 
no período homólogo de 2020.

Meticais), corresponding to 100% 
of the issuance of 1,000,000.00 MT 
(One Million Meticais) of its capital.

At the beginning of the year 2021, 
a cumulative of eleven (11) cor-
porate securities (shares) were lis-
ted on the stock market segment, 
however, with the admission of 
the two companies (2BUSINESS, SA 
and PAYTECH, SA), it would rise to a 
cumulative of thirteen (13) corpo-
rate securities (shares), but due to 
the delisting of MATAMA, the share 
segment now has twelve (12) listed 
companies (shares), representing a 
growth of 9.09%, from a total of ele-
ven (11) listed securities in the same 
period of 2020.
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Tabela 10 – Acções Cotadas em Bolsa 
até 31 Dezembro de 2021

Table 10 – Shares Listed on the Stock 
Exchange until December 31, 2021

FONTE: Boletim de Cotações da BVM, Dezembro de 2021
SOURCE: BVM Trading Bulletin, December 2021

Nº Acções/Shares Quantidade/ 
Quantity

Valor Nominal/ 
Nominal Value

Cotação/
price 

Capitalização 
Bolsista (MT)/

Market Capitaliza-
tion (MT)

1 Cervejas de Moçambique, SA 158,533,230 2.00 50.00 7,926,661,500

2
Companhia Moçambicana de 
Hidrocarbonetos, SA

593,412 100.00 3,000.00 1,780,236,000

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

4
Empresa Moçambicana de Se-
guros, SA

15,700,000 1.00 20.00 314,000,000

5 Zero Investimentos, SA 13,557,500 1.00 20.00 271,150,000

6 Touch Publicidades 142,500 100.00 100.00 14,250,000

7 Arco Investimentos 240,330 100.00 100.00 24,033,000

8 HCB 2,060,661,944 1.00 3.00 6,181,985,832

9 Arco Investimentos 49,500 1,000.00 1,250.00 61,875,000

10 Rivemo 66,000 10,000.00 12,750.00 841,500,000

11 2BUSINESS 300,000 1.00 1.00 300,000

12 PAYTECH 100,000 10.00 10.00 1,000,000

Total de Obrigações Corporativas 
/ Corporate Bonds 2,267,444,416 19,516,991

5.3. Volume de 
Transacções

Até o final do ano de 2021, o mer-
cado bolsista contou com um vo-
lume de transacções de 12.057,80 
Milhões de MT. O volume de tran-
sacções observou um crescimento 
muito acentuado, tendo a taxa se 
situado em 116,40%, comparativa-

5.3. Volume of 
Transactions

By the end of the year 2021, the 
stock market had a volume of 
transactions of 12,057.80 Million MT. 
The volume of transactions regis-
tered a very sharp rise, with a rate 
of 116.40%, compared to the same 
period in 2020, which had a vol-
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mente ao período homólogo de 
2020, que apresentou um volume 
de transacções de 5.571,91 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 transaccionadas de 
acções de empresas que são a 
categoria do título com maior liqui-
dez no mercado e pelo facto dos 
investidores particulares ou colecti-
vos, optarem pelos títulos de Obri-
gações de Tesouro, por apresen-
tam menos risco e maior retorno 
de capital. 

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

ume of transactions of 5,571.91 Mt, 
as shown in chart 1. 

The increase in the volume of tran-
sactions is justified, among seve-
ral factors, by the increase in the 
quantities of shares traded, which 
are the category of security with 
the highest liquidity in the market 
and the fact that private or collec-
tive investors opt for Treasury Bonds, 
because they present less risk and 
higher return on capital. 

It should be noted that companies 
from various sectors of the eco-
nomy are listed on the Stock Ex-
change, namely the primary, se-
condary and tertiary sectors, with 
the tertiary sector (services) being 
the largest. 
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Gráfico 1 – Total do Volume de 
Transacções (Milhões de MT), 
Dezembro de 2020 e 2021 

Por categorias de títulos, as Obri-
gações do Tesouro tiveram um 
contributo de 98,2% no volume de 
negócios, seguido das Obrigações 
Corporativas com um peso de 0,7 
% e das Acções com 1,1%, confor-
me ilustra o gráfico 2.

O maior volume de negociação 
de títulos de Obrigações do Te-
souro é justificado pelas seguin-
tes razões: (i) representa o maior 
volume de títulos cotados; (ii) por 
serem considerados títulos com 
menor risco, (iii) obrigatoriedade 
dos Operadores Especializados em 
Obrigações do Tesouro (OEOT) em 
dispersarem 30,0% do montante 

Chart 1 – Total Value of Trades (Million 
MT), December 2020 and 2021

By category of securities, Treasury 
Bonds had a 98.2% contribution to 
turnover, followed by Corporate 
Bonds with a weight of 0.7% and 
Shares with 1.1%, as shown in chart 
2.

The highest trading volume of Trea-
sury Bonds is justified for the follow-
ing reasons: (i) it represents the 
highest volume of listed securities; 
(ii) since it is considered a lower 
risk security, (iii) the Brokers spe-
cialized in Treasury Bonds (OEOT) 
are obliged to disperse 30.0% of 
the amount subscribed by means 
of trading on the Stock Exchange, 

FONTE: Boletim de Cotações da BVM, Dezembro de 2021
SOURCE: BVM Trading Bulletin, December 2021
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subscrito por cada OEOT, por via 
de negociação em Bolsa, fazen-
do com que os investidores par-
ticulares e institucionais possam 
beneficiar-se desta alternativa de 
investimento, justificando assim a 
sua elevada procura, e; (iv) desva-
lorização significativa dos preços 
de outras categorias de títulos no 
mercado, elevando o nível de pro-
cura por Obrigações do Tesouro.

Gráfico 2 – Volume de Transacções 
por Categoria de Valores Mobiliários, 
Dezembro de 2021

making it possible for private and 
institutional investors to benefit from 
this investment alternative, thus, jus-
tifying the high demand, and; (iv) 
significant devaluation of the pric-
es of other categories of securities 
in the market, raising the level of 
demand for Treasury Bonds.

Chart 2 – Value of Trades by Category 
of Securities, December 2021

FONTE: Boletim de Cotações da BVM, Dezembro de 2021
SOURCE: BVM Trading Bulletin, December 2021
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Relativamente à distribuição do 
volume de transacções por Siste-
mas de Negociação, verificou-se 
que cerca de 54% 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 2021

As for the distribution of trading 
value by Trading Systems, approx-
imately 54% of the value of trades 
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 secu-
rities.

Chart 3 – Value of Trades by Trading 
System (Million MT) – December 2021

54%SNC

FONTE: Boletim de Cotações da BVM, Dezembro de 2021
SOURCE: BVM Trading Bulletin, December 2021
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5.4. Número de 
Transacções 

Relativamente ao número de ne-
gócios, a BVM registou 1.581 tran-
sacções ao longo do ano, corres-
pondente a uma desaceleração 
de 31,41% relativamente ao pe-
ríodo homólogo de 2020 que foi 
de 2.305 transacções realizadas. 
Importa referir que cerca de 1.343 
transacções corresponderam a 
acções, conforme ilustra o gráfico 
4 e 5.

Gráfico 4 – Número de transacções, 
Dezembro de 2020 e 2021

5.4. Number of Trades 

Regarding the number of trades, 
BVM registered 1.581 trades during 
the year, corresponding to a slow-
down of 31.41% in relation to the 
same period in 2020, which was 
2,305 trades. It should be noted 
that about 1,343 trades correspon-
ded to shares, as shown in charts 4 
and 5.

Chart 4 – Number of Trades, December 
2020 and 2021

FONTE: Boletim de Cotações da BVM, Dezembro de 2021
SOURCE: BVM Trading Bulletin, December 2021
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Gráfico 5 – Número de transacções 
por Categoria de Valores Mobiliários, 
Dezembro de 2021

Chart 5 – Number of Trades by 
Category of Securities, December 2021

FONTE:  Boletim de Cotações da BVM, Dezembro de 2021
SOURCE:  BVM Trading Bulletin, December 2021
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Os dados estatísticos disponíveis 
indicam que o segundo grupo de 
títulos mais transaccionados por 
categoria de valores mobiliários 
no mercado bolsista é o de Obri-
gações do Tesouro, com 169 tran-
sacções, seguidos de Obrigações 
Corporativas, com 69 transacções. 

O número significativo de tran-
sacções em acções negociadas 
em Bolsa durante o ano de 2021, 
é justificado  pelas seguintes ra-
zões: (i) volatilidade do preço das 
acções no mercado, observado 
através da redução progressiva 
dos preços, impulsionando a pro-
cura, e; (ii) estabilidade de preços 
de bens e serviços que estimulam 
a poupança, e o consequente 
direccionamento ao investimento 
produtivo. 

The available statistical data show 
that the second most traded 
group of securities by security cate-
gory on the stock market is Treasury 
Bonds, with 169 trades, followed by 
Corporate Bonds, with 69 trades. 

The significant number of trades 
in shares in the Stock Exchange 
during the year 2021, is justified by 
the following reasons: (i) the volatil-
ity of the share prices in the market, 
observed through the progressive 
reduction of prices, boosting de-
mand, and; (ii) the stability of pric-
es of goods and services that stim-
ulate savings, and consequently, 
the use of savings for productive 
investments. 
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Durante o período em análise, fo-
ram realizados no total 1.581 negó-
cios, distribuidos e transaccionados 
em 1.536 por Sistema de Negocia-
ção por Chamada (SNC) e os res-
tantes 45 negócios no Sistema de 
Negociação por Registo (SNR). 

Gráfico 6 – Número de transacções 
por Sistemas de Negociação, 
Dezembro de 2021

During the period under analysis, 
a total of 1,581 trades were car-
ried out, distributed and traded in 
1,536 by Call System (SNC) and the 
remaining 45 trades carried out in 
the Registration System (SNR). 

Chart 6 – Number of Trades by Trading 
Systems, December 2021

FONTE: Boletim de Cotações da BVM, Dezembro de 2021
SOURCE: BVM Trading Bulletin, December 2021
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5.5. Capitalização 
Bolsista 

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

5.5. Market Capitalisation 

Market Capitalisation 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, e pode ser calcu-
lado para todos os valores mobiliá-
rios cotados em bolsa.

Este indicador tem uma carac-
terística volátil, influenciado pela; 
(i) admissão à cotação de novos 
títulos, (ii) valorização ou desvalori-
zação da cotação dos títulos exis-
tentes no mercado secundário e, 
por fim, pela (ii) amortização dos 
mesmos. 

Assim, durante a período em 
referência, foram admitidos à 
cotação dezassete (17) títulos e 
amortizados vinte e quatro (24) 
títulos de dívida, decorrentes das 
condições de emissão, que resul-
taram numa redução de um mon-
tante global de 22.298,18 Milhões 
de Meticais na capitalização bol-
sita do mercado. 

Foram igualmente valorizados al-
guns títulos, como se pode eviden-
ciar através dos títulos (acções) da 
EMOSE, que estavam a ser tran-
saccionadas a 12,00 MT/acção 
em Janeiro, e foram assumindo di-
ferentes preços com uma tendên-
cia de valorização, tendo atingido 
o seu pico em Setembro, com o 
valor de 23,00 MT/acção. De re-
ferir que já em Dezembro estas 

curities and can be calculated for 
all listed securities.

This indicator has a volatile char-
acteristic, influenced by (i) admis-
sion to listing of new securities, (ii) 
appreciation or devaluation of the 
quotation of existing securities in 
the secondary market and, finally, 
by (ii) redemption of securities. 

Thus, during the period under re-
view, seventeen (17) securities 
were admitted to listing and twen-
ty-four (24) debt securities were 
amortised, as a result of the con-
ditions of issue, which resulted in 
a reduction of an overall amount 
of 22,298.18 Million Meticais in the 
market capitalisation.

Some securities were equally 
valued, for example, EMOSE securi-
ties (shares), which were being tra-
ded at 12.00 Mt/share in January 
and assumed different prices with 
an appreciation trend, reaching 
their peak in September at 23.00 
Mt/share. It should be noted that 
in December these shares were 
traded at 20.00 Mt/share, repre-
senting a growth of 66.67 % when 
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acções foram transaccionadas a 
20,00 MT/acção, representado um 
crescimento de 66,67 % quando 
comparado a cotação inicial de 
Janeiro.

Estes eventos fizeram com que até 
finais de Dezembro estivessem co-
tados na Bolsa um total de 54 títu-
los, correpondentes a uma Cap-
italização Bolsista de 126.105,40 
milhões de MT, representando um 
crescimento em 10,41%, do ante-
rior valor de 114.215,65 milhões de 
MT observado no início do ano (Ja-
neiro de 2021).  

Em percentagem do PIB, este indi-
cador até o período em análise al-
cançou níveis superiores, ao situar-
-se em 18,89%, do PIB, mostrando 
a tendência de crescimento do 
mercado bolsista. De referir que 
para esta análise considerou-se 
o PIB Real (ano 2020), que foi de 
667.425 Milhões de Meticais.

Inicialmente tinha sido planificado 
que o mercado bolsista deveria 
contribuir em 11,92% do PIB, mas 
uma vez que o desempenho foi 
bastante significativo, esta meta 
foi alcançada e superada, com o 
grau de realização de 158,47%. Ao 
longo dos restantes meses do se-

compared to the initial price in Ja-
nuary.

These events resulted in a total of 
54 securities being listed on the 
Stock Exchange by the end of 
December, corresponding to a 
Market Capitalisation of 126,105.40 
million MT, representing a growth of 
10.41%, compared to the previous 
value of 114,215.65 million MT at 
the beginning of the year (January 
2021).

As a percentage of the GDP, this 
indicator reached higher levels 
during the period under review, 
standing at 18.89% of the GDP, 
showing the growth trend of the 
stock market. It is worth mentioning 
that for this review, the Real GDP 
(year 2020) was considered, which 
was 667.425 Million MT.

Initially it had been planned that 
the stock market should contribute 
11.92% of GDP, but since the per-
formance was quite significant, this 
target was reached and surpas-
sed, with the degree of achieve-
ment of 158.47%. Throughout the 
remaining months of the semester, 
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mestre, este indicador foi mostran-
do uma evolução positiva, decor-
rente da ocorrência de três cená-
rios nomeadamente; (i) admissão 
de mais títulos; (ii) amortizações, e; 
(iii) valorização dos títulos cotados 
em bolsa.

Gráfico 7 – Evolução da Capitalização 
Bolsista, Dezembro de 2021 (Milhões 
de MT) 

this indicator showed a positive 
evolution, due to the occurrence 
of three scenarios, namely; (i) ad-
mission to listing of more securities; 
(ii) redemptions, and (iii) apprecia-
tion of listed securities.

Chart 7 – Evolution of Market 
Capitalisation, December 2021 (Million 
MT) 

FONTE: Boletim de Cotações da BVM, Dezembro de 2021
SOURCE: BVM Trading Bulletin, December 2021
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No que se refere à capitalização 
bolsista por categoria de títulos, 
este indicador foi liderado pelas 
Obrigações do Tesouro com 81,4%; 
seguido das acções da CDM com 
6,2%; acções da HCB com 4,9%, 
e; Obrigações Corporativas com 
2,3%, conforme ilustra o gráfico 8, 
apresentado a seguir. 

In relation to market capitalisation 
by category of securities in the pe-
riod under review, Treasury Bonds 
led with 81.4%; followed by CDM 
Shares with 6.2%; HCB shares with 
4.9%, and; Corporate Bonds with 
2.3%, as can be seen in chart 8, 
shown below. 
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Gráfico 8 – Capitalização Bolsista por 
Valores Mobiliários, Dezembro de 2021 
(Milhões de MT)

Chart 8 – Market Capitalisation by 
Securities (Million MT), December 2021 

FONTE: Boletim de Cotações da BVM, Dezembro de 2021
SOURCE: BVM Trading Bulletin, December 2021
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5.6. Liquidez do Mercado 
(Turnover)

O rácio de “turnover” é o simples 
quociente entre o número de títu-
los transaccionados em bolsa no 
dia “y”, e o total de títulos dispo-
níveis para transacção nesse mes-
mo dia.

Valores mais elevados para este 
rácio traduzem, assim, maior fre-
quência de transacção desses títu-

5.6. Market Liquidity 
(Turnover)

The turnover is the simple ratio be-
tween the number of securities tra-
ded on the exchange on day “y”, 
and the total number of securities 
available for trading on that same 
day.

Higher values for this ratio translate, 
therefore, greater frequency of tra-
ding of these securities and, conse-
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los e, consequentemente, um nível 
de liquidez mais elevado, pelo que 
o rácio “turnover” é comumente 
usado para medir a liquidez da 
Bolsa de Valores. 

O indicador de liquidez do merca-
do (turnover), ao longo do ano de 
2021, apresentou uma tendência 
crescente, tendo atingido o seu 
pico em Dezembro com 9,56%. 
No período homólogo de 2020, 
este indicador apresentou a mes-
ma tendência crescente, mas nos 
meses (Novembro e Dezembro), 
o cenário inverteu-se, observan-
do-se uma ligeira desaceleração, 
alcançando 4,88% em Dezembro. 

De salientar que este crescimento 
foi influenciado por vários factores, 
dentre eles, importa destacar: (i) 
maior dinâmica no mercado bol-
sista durante o período em análise; 
(ii) desvalorização da cotação de 
alguns títulos no mercado, o que 
impulsionou maior procura com 
impactos positivos no volume de 
negócios; (iii) retomada (abertura) 
da actividade económica princi-
palmente nos sectores de trans-
portes, turismo e outros que foram 
fortemente abalados pelo COVID 
– 19.

quently, a higher level of liquidity, 
so the turnover ratio is commonly 
used to measure the liquidity of the 
Stock Exchange. 

The market liquidity indicator (tur-
nover), throughout the year 2021, 
showed an increasing trend, rea-
ching its peak in December with 
9.56%. In the same period of 2020, 
this indicator showed the same 
upward trend, but in the months 
(November and December), the 
scenario reversed, with a slight 
slowdown, reaching 4.88% in De-
cember. 

It should be noted that this growth 
was influenced by several factors, 
among which the following should 
be highlighted: (i) greater dyna-
mism in the stock market during the 
period under review; (ii) devalua-
tion of the price of some securities 
in the market, which boosted hi-
gher demand with positive impac-
ts on turnover; (iii) resumption (ope-
ning) of economic activity mainly 
in the transport, tourism and other 
sectors that were strongly shaken 
by the COVID - 19.
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Gráfico 9 – Evolução da Liquidez do 
Mercado, Dezembro de 2021

Chart 9 – Evolution of Market Liquidity, 
December 2021

FONTE: Boletim de Cotações da BVM, Dezembro de 2021
SOURCE: BVM Trading Bulletin, December 2021
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A Central de Valores Mobiliários 
(CVM), entre outras funções, as-
segura o registo e controle dos 
valores mobiliários, escriturais e ti-
tulados, nela inscritos, bem como 
a liquidação e compensação das 
operações sobre valores mobiliá-
rios. Apesar dos efeitos adversos 
da COVID-19, que condiciona-
ram o desempenho da actividade 
económica, a CVM teve em 2021 
um desempenho positivo. 

Deste modo, no cumprimento das 
suas funções, em 2021, a CVM, 
efectuou o registo de um total de 
vinte e três (23) títulos, sendo oito 
(8) não cotados e quinze (15) co-
tados em Bolsa, descriminados da 
seguinte maneira:

 Seis (6) títulos de empresas 
(acções);

 Seis (6) títulos de obrigações 
corporativas;

 Onze (11) títulos de obriga-
ções do tesouro.

Em termos globais, a emissão de 
Obrigações do Tesouro teve um 
peso de 47.83% em relação aos 
outros títulos. A fraca contribuição 
dos outros títulos é explicada pela 
evolução da pandemia da CO-
VID-19 e o seu impacto na eco-

The Central Securities Depository 
(CSD), among other tasks, ensu-
res the registration and control 
of the securities, both book-entry 
and certificated, registered the-
rein, as well as the settlement and 
clearing of securities transactions. 
Despite the adverse effects of 
COVID-19, which conditioned the 
performance of economic activi-
ty, the CSD had a positive perfor-
mance in 2021.

Therefore, in performing its duties, 
in 2021, the CSD registered a to-
tal of twenty-three (23) securities, 
of which eight (8) were unlisted 
and fifteen (15) were listed on the 
Stock Exchange, broken down as 
follows:

 Six (6) corporate securities 
(shares);

 Six (6) corporate bonds;

 Eleven (11) treasury bonds.

Overall, Treasury Bonds had a 
weight of 47.83% in relation to the 
other securities. The weak con-
tribution of the other securities is 
explained by the evolution of the 
COVID-19 pandemic and its im-
pact on the economy (scenario 
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FONTE: Central de Valores Mobiliários, Dezembro de 2021
SOURCE: Central Securities Depository, December 2021

nomia (cenário de incertezas que 
retraem o investimento). Vide o 
Gráfico 10, apresentado a seguir.

Gráfico 10 – Registo de Títulos, 2021

O registo de vinte e três (23) títu-
los, representa uma realização 
de 115% do plano para 2021, cuja 
meta era de vinte (20) títulos, com-
parado ao período homólogo, ve-
rificou-se que de 2020 para 2021, 
não houve nenhuma variação em 
termos de crescimento.  

CONTAS DE TITULARIDADE DE 
VALORES MOBILIÁRIOS
As contas de registo de titularida-
de são contas criadas na CVM e 
mantidas pelos intermediários fi-
nanceiros autorizados, que com-
provam a titularidade, natureza, 

of uncertainties that retract invest-
ment). See Chart 10, presented 
below.

Chart 10 – Registration of Securities, 
2021

The registration of twenty-three (23) 
securities represents an achieve-
ment of 115% of the plan for 2021, 
whose goal was twenty (20) securi-
ties, compared to the same period, 
it was found that from 2020 to 2021, 
there was no variation in terms of 
growth.  

SECURITIES OWNERSHIP ACCOUNTS

Ownership registration accounts 
are accounts created in the CSD 
and maintained by authorized fi-
nancial intermediaries, which pro-
ve the ownership, nature, charac-
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características e situação jurídica 
dos títulos registados em nome dos 
respectivos titulares.

Em 2021, a CVM criou trezentas e 
onze (312) novas contas, que vie-
ram acrescer as vinte e três mil, 
trezentos e uma (23.301) já existen-
tes, totalizando um cumulativo de 
vinte e três mil, seiscentos e treze 
(23.613) contas, das quais vinte e 
dois mil novecentos e quarenta e 
um (22.941) são de titulares parti-
culares, representando 97.15%, e 
seiscentos e setenta e dois (672) 
são de titulares institucionais, re-
presentando 2.85% (vide gráfico 
11). Este desempenho representou 
um decréscimo de 72.14% quando 
comparado a igual período de 
2020.

Gráfico 11 – Contas de Titularidade de 
valores mobiliários, 2021

teristics and legal status of the se-
curities registered on behalf of their 
holders.

In 2021, CSD created three hun-
dred and eleven (312) new ac-
counts, which added to the twen-
ty-three thousand, three hundred 
and one (23,301) already existing, 
totaling a cumulative twenty-three 
thousand, six hundred and thirteen 
(23. 613) accounts, of which twen-
ty-two thousand nine hundred and 
forty-one (22,941) are private hol-
ders, representing 97.15%, and six 
hundred and seventy-two (672) 
are institutional holders, represen-
ting 2.85% (see Chart 11). This per-
formance represented a decrease 
of 72.14% when compared to the 
same period in 2020.

Chart 11 – Securities Ownership 
Accounts, 2021

FONTE: Central de Valores Mobiliários, Dezembro de 2021
SOURCE: Central Securities Depository, December 2021
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FILIAÇÃO DE INTERMEDIÁRIOS 
FINANCEIROS
A filiação de Intermediários finan-
ceiros garante o acesso destes 
ao sistema informático da CVM, 
permitindo-lhes a abertura e mo-
vimento de contas, bem como o 
registo de titularidade facilitando, 
deste modo, a realização de ope-
rações em seu nome ou em nome 
dos seus clientes. 

Em 2021 não houve registo de no-
vas filiações, pelo que o número de 
Intermediários Financeiros filiados 
na CVM manteve-se em vinte (20).

EVENTOS CORPORATIVOS
Como resultado dos valores mo-
biliários acumulados e do cresci-
mento dos mesmos, em 2021 ve-
rificou-se um total de 152 eventos 
corporativos, segregados entre 
pagamento de juros (118), amor-
tizações (26), aumento de capital 
social (3), pagamento de dividen-
dos (3) e Stock Splits (2).

Este desempenho significou um au-
mento de 2.70% em relação ao pe-
ríodo homólogo de 2020, onde fo-
ram registados 148 eventos corpo-
rativos, entre pagamento de juros 
(129), amortizações (10), aumentos 

REGISTRATION OF FINANCIAL 
INTERMEDIARIES
The registration of financial inter-
mediaries ensures their access 
to the CSD’s computer system, 
allowing them to open and move 
accounts, as well as register owner-
ship, thus facilitating transactions 
on their behalf or on behalf of their 
customers.

In 2021 there was no new regis-
trations, therefore the number of 
Financial Intermediaries registered 
with the CSD remained at twenty 
(20).

CORPORATE EVENTS
As a result of the accumulated se-
curities and their growth, in 2021 
there were a total of 152 corpora-
te events, segregated into interest 
payments (118), amortisations (26), 
share capital increases (3), pay-
ment of dividends (3) and Stock 
Splits (2).

This performance meant an increa-
se of 2.70% in relation to the same 
period in 2020, where 148 corpora-
te events were registered, segre-
gated into interest payments (129), 
amortisations (10), share capital in-
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de capital social (7), pagamento 
de dividendos (5), Stock Splits (1).

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

COMPENSAÇÃO E LIQUIDAÇÃO
Em 2021, realizaram-se compen-
sações e liquidações de um total 
de 1.628 negócios de títulos regis-
tados na CVM. Este resultado deri-
va da negociação de 126.575.282 
títulos, que gerou a liquidação de 
15.512,20 Milhões de MT, como ilus-
tra a tabela 11.

Quando comparado com 2020, 
que fechou com um volume 
de 2.305 negócios realizados, 
58.699.168 títulos negociados e 
compensações na ordem de 
9.080,84 Milhões de Meticais, deno-
ta-se um crescimento de cerca de 
115,63% do volume de negócios 
realizados e de cerca de 70,82% 
do valor liquidado, contra um de-
créscimo 29,37% em relação ao 
número de valores negociados.

creases (7), payment of dividends 
(5), Stock Splits (1).

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 securities. 
In fact an average of about twelve 
events per month have been regis-
tered. 

CLEARING AND SETTLEMENT
In 2021, a total of 1,628 trades of 
securities registered with the CSD 
were cleared and settled. This 
result derives from the trading 
of 126,575,282 securities, whi-
ch generated the settlement of 
15,512.20 Million MT, as illustrated 
in table 11.

When compared to 2020, which 
ended with a volume of 2,305 tra-
des carried out, 58,699,168 securi-
ties traded, and clearing in the or-
der of 9,080.84 Million MT, a growth 
of about 115.63% in the volume of 
trades carried out and of about 
70.82% in the value settled is deno-
ted, against a decrease of 29.37% 
in relation to the number of values 
traded.
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Tabela 2 – Compensação e 
Liquidação até 31 de Dezembro de 
2021

FONTE: Central de Valores Mobiliários, Dezembro de 2021
SOURCE: Central Securities Depository, December 2021

Table 2 – Clearing and Settlement as at 
31 December 2021 

Valores Mobiliários 
Cotados / Listed 
Securities

Número de 
Negócios/ 

Number of Trades

Número de 
Valores Mobiliários 

Negociados/ Number 
of Securities Traded

Valor Liquidado 
(MT)/ Settled 
Value (MT)

Acções / Shares 1,343 3,299.495 37,449,075.63

Obrigações do Tesouro /
Treasury Bonds

163 112,567,203 11,173,833,167.84

Obrigações Corporativas / 
Corporate Bonds

75 2,726,680 279,819,458.12

Total 1,581 118,593,378 11,491,101,701.59

Valores Mobiliários Não 
Cotados / Unlisted Se-
curities

Número de Negócios 
/ Number of Trades

Número de Valores Mobiliá-
rios Negociados / Number of 

Securities Traded

 Valor Liquidado 
(MT)/ Settled Value 

(MT) 

Shares 47 7,981,904 4,021,106,084.80

Total 47 7,981,904 4,021,106,084.80

Total Global / Grand Total 1,628 126,575,282 15,512,207,786.39
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A Bolsa de Valores de Moçambi-
que, ciente dos desafios referentes 
ao aumento dos níveis de liquidez 
dos títulos cotados, tem realizado 
um conjunto de actividades que 
consistem na divulgação dos seus 
serviços e produtos do mercado 
de capitais através de revistas, ví-
deos, entrevistas nos órgãos de 
comunicação social, mostrando o 
papel e vantagens da BVM como 
alternativa de investimento e fi-
nanciamento à economia.

A instituição tem-se empenhado 
na introdução de novos produtos 
e serviços, aprimoramento da re-
gulamentação, e no quadro do 
reforço das medidas que visam 
responder aos desafios de boa go-
vernação corporativa, gestão de 
riscos, reforço do Controlo Interno, 
promoção da transparência e in-
tegridade do mercado. 

Foram realizadas três (3) capaci-
tações: (i) Capacitação destina-
da aos Intervenientes Financeiros, 
Operadores de Bolsa e outros no 
Mercado de Capitais, sobre pro-
cedimentos operativos no Ciclo de 
Negociação de Títulos Cotados em 
Bolsa; (ii) Capacitações para os pú-
blicos-alvo prioritários, sobre como 
a Bolsa de Valores de Moçambique 

The Mozambique Stock Exchange, 
aware of the challenges related 
to increasing the levels of liquidity 
of listed securities, has carried out 
a series of activities that consist of 
disseminating its services and ca-
pital market products through ma-
gazines, videos, interviews in the 
media, showing the role and ad-
vantages of BVM as an investment 
and financing alternative to the 
economy.

BVM has also been engaged in 
institutional strengthening, with the 
introduction of new products and 
services, enhancement of regula-
tion, and in strengthening meas-
ures to meet the challenges of 
good corporate governance, risk 
management, promotion of trans-
parency and market integrity. 

Three (3) trainings were carried 
out: (i) Training for Financial Actors, 
Stock Exchange Operators and 
others in the Capital Market, on 
operating procedures in the Tra-
ding Cycle of Securities Listed on 
the Stock Exchange; (ii) Training for 
priority target audiences, on how 
the Mozambique Stock Exchange 
can contribute to boosting small 
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poderá contribuir para dinamizar as 
pequenas e médias empresas em 
tempos de pandemia, e; (iii) Capa-
citações de alguns Clubes Despor-
tivos no âmbito da materialização 
do Decreto-Lei n.º 1/2015, o Regime 
Jurídico das Sociedades Anónimas 
Desportivas (SADs), totalizando um 
número de 130 participantes. Estas 
acções representam uma realiza-
ção de 38% da meta de 8 capaci-
tações planificadas para o ano.

Foram inseridos 27 conteúdos so-
bre mercado de capitais e Bolsa 
de Valores nos diferentes órgãos 
de Comunicação Social, nomea-
damente: 9 webinares, 15 edições 
de Revistas (11 - Banca & Seguros, 
3 - Economia e Mercados e 1 - Ne-
gócios) e 3 programas nas TV`s (2 
- Miramar e 1 - TVM), denominado 
económico e Negócios). As 27 in-
serções representam uma realiza-
ção de 270% das 10 inserções ini-
cialmente planificadas para o ano.

No âmbito da Promoção da BVM 
e do Mercado de Capitais, a BVM 
realizou uma cerimónia de pre-
miação para os diferentes interve-
nientes do mercado bolsista que 
se destacaram no ano de 2020, e 
foram distinguidas em três catego-
rias, nomeadamente: 

and medium enterprises in times 
of pandemic, and; (iii) Training for 
some Sports Clubs in the context 
of the materialisation of Decree-
-Law no. 1/2015, the Legal System 
for Sports Companies (SADs), tota-
ling a number of 130 participants. 
These actions represent 38% of the 
goal of 8 trainings planned for the 
year.

A total of 27 capital market and 
stock market contents were inser-
ted in the different media, namely: 
9 webinars, 15 magazine editions 
(11 - Banca & Seguros, 3 - Econo-
mia e Mercados and 1 - Negócios) 
and 3 TV programs (2 - Miramar 
and 1 - TVM), called Economia e 
Negócios.) The 27 insertions repre-
sent 270% of the 10 insertions initially 
planned for the year.

As part of the Promotion of BVM 
and the Capital Market, BVM held 
an awards ceremony for the diffe-
rent stock market actors that stood 
out in the year 2020, and were dis-
tinguished in three categories, na-
mely:
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 Categoria 1 - Valor Mobiliá-
rio com maior liquidez que 
foi atribuída a MyBUCKS 
BANK MOÇAMBIQUE; 

 Categoria 2 - Maior volume 
de negociação no merca-
do bolsista, que foi atribuída 
ao ABSA BANK MOÇAMBI-
QUE;

 Categoria 3 - Maior banco 
de custódia por registo de 
accionista na Central de 
Valores Mobiliários (CVM), 
que foi atribuída ao BCI,  

No âmbito da divulgação de pro-
dutos e serviços do mercado de 
capitais e da BVM ao público, fo-
ram lançados ao mercado dois 
serviços de base tecnológica a 
saber:

(1) Aplicativo Móvel, comple-
mentar ao programa de 
educação financeira, con-
tribuindo indirectamente 
para o aumento de nº de 
investidores no MC; e, 

(2) Dashbord, com objectivo 
de trazer ao mercado (pú-
blico) um painel de estatísti-
ca sobre a BVM, facilitando 
a interpretação dos dados 
do mercado.

 Category 1 - Securities with 
higher liquidity, which was 
attributed to MyBUCKS BANK 
MOÇAMBIQUE; 

 Category 2 - Higher trading 
volume on the stock mar-
ket, which was attributed to 
ABSA BANK MOÇAMBIQUE;

 Category 3 - Largest custo-
dian bank per shareholder 
registration with the Central 
Securities Depository (CSD), 
which was attributed to BCI.  

Within the scope of disseminating 
capital market and BVM products 
and services to the public, two te-
chnology-based services were lau-
nched to the market, namely:

(1) Mobile App, complemen-
tary to the financial educa-
tion programme, indirectly 
contributing to the increase 
in the number of investors in 
the MC; and, 

(2) Dashbord, aiming to bring to 
the (public) market a panel 
of statistics about BVM, facil-
itating the interpretation of 
market data.
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Apesar do ano de 2021 continuar 
a ser marcado pelo contexto ad-
verso que emergia devido a crise 
pandémica em 2020, os resulta-
dos económicos positivos da BVM 
evidenciam uma viragem face 
ao ano anterior, quer na consoli-
dação do crescimento das activi-
dades de negociação, quer prin-
cipalmente no registo de títulos e 
titulares na Central de Valores Mo-
biliários, destacando o registo pela 
primeira vez de um título de dívida 
corporativa em moeda estrangei-
ra.

O papel da intermediação finan-
ceira que a BVM tem desempe-
nhado na economia alinha-se ao 
pensamento da visão clássica que 
focaliza o comportamento dos 
poupadores como condição para 
realização de investimentos. Em si-
multâneo, adopta-se a visão key-
nesiana, que foca no papel das 
instituições e mercado financeiros 
para viabilização de investimen-
tos e do crescimento econômico. 
(CARVALHO, 2003).

Nos últimos dois anos o mundo tem 
sido abalado pelos efeitos da pan-
demia da COVID-19, factor este 
agravado pelo impacto negativo 
das calamidades naturais e da ins-

Although the year 2021 continues 
to be marked by the adverse con-
text that emerged due to the pan-
demic crisis in 2020, BVM’s positive 
economic results show a turnarou-
nd compared to the previous year, 
both in the consolidation of the 
growth in trading activities, and es-
pecially in the registration of securi-
ties and holders with the Central 
Securities Depository, with an em-
phasis on the registration for the first 
time of a corporate debt security in 
foreign currency.

The role of financial intermediation 
that BVM has played in the econo-
my is in line with the classical view 
that focuses on the behaviuor of 
savers as a condition for making 
investments. At the same time, the 
Keynesian view is adopted, which 
focuses on the role of financial in-
stitutions and markets to enable in-
vestments and economic growth. 
(CARVALHO, 2003).

In the last two years, the world has 
been shaken by the effects of the 
COVID-19 pandemic, a factor that 
was aggravated by the negative 
impact of natural disasters and ins-
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tabilidade na Província de Cabo 
Delgado e no Centro do País, que 
afectaram o ambiente de negó-
cios e impactaram negativamen-
te no desempenho das empresas.

Não obstante essas contrarierida-
des, a BVM procurou cumprir na 
plenitude o seu plano de activi-
dades anual, tendo desenvolvido 
acções com vista a atrair mais 
empresas para o mercado bolsis-
ta, com a admissão à cotação de 
mais duas empresas, que veio ele-
var para um número cumulativo 
de 12 empresas cotadas na BVM.

O ano de 2021 foi um ano peculiar 
em que a BVM introduziu alguns 
instrumentos orientadores, nomea-
damente: (i) a Política de Ciber-
segurança  e a Política de Conti-
nuidade de Negócio da BVM; (ii) 
a criação de Novos Serviços (Apli-
cativo Móvel e Dashbord), com 
objectivo de trazer ao mercado 
(público) um painel de estatística 
sobre a BVM, facilitando a interpre-
tação dos dados do mercado; (iii) 
inovações nas acções de promo-
ção da literacia financeira, ao usar 
intensivamente os meios digitais na 
capacitação e disseminação de 
informação; (iv) interação e ca-
pacitação de clubes desportivos 

tability in Cabo Delgado Province 
and in the Centre of the Country, 
which affected the business envi-
ronment and negatively affected 
the performance of companies.

In spite of these setbacks, BVM 
sought to fully comply with its an-
nual business plan and took steps 
to attract more companies to the 
stock market, with the admission 
to listing of two more companies, 
which increased the cumulative 
number of companies listed on 
the Mozambique Stock Exchange 
(BVM) to 12.

The year 2021 was a peculiar year 
in which BVM introduced some 
guiding instruments, namely: (i) the 
Cyber security Policy and the Bu-
siness Continuity Policy of BVM; (ii) 
the creation of New Services (Mo-
bile App and Dashbord), with the 
objective of bringing to the market 
(public) a panel of statistics about 
BVM, facilitating the interpretation 
of market data; (iii) innovations in 
the promotion of financial literacy 
actions, by intensively using digital 
media in the training and dissemi-
nation of information; (iv) interac-
tion and the training of sports clubs 
within the scope of the materialisa-
tion of Decree-Law no. No. 1/2015, 
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no âmbito da materialização do 
Decreto-Lei n.º 1/2015, do Regime 
Jurídico das Sociedades Anónimas 
Desportivas (SAD’s). 

Esforços institucionais foram orien-
tados prioritariamente para o re-
forço da capacidade tecnológi-
ca, de segurança de informação, 
gestão de risco e potenciamento 
das parcerias visando a dinamiza-
ção do mercado secundário.

.No que se refere aos desafios e 
perspectivas para o ano de 2022, 
a Bolsa de Valores vai continuar a: 

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

(ii) Aprimorar o quadro regula-
mentar, tornando-o mais fle-
xível e promotor do sistema 
financeiro, bem como pro-
ceder ao dimensionamento 
tecnológico; 

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

the Legal System for Sports Com-
panies (SAD’s). 

Institutional efforts were oriented 
primarily towards strengthening 
technological capacity, informa-
tion security, risk management 
and strengthening partnerships 
aimed at boosting the secondary 
market.

As far as challenges and perspec-
tives for the year 2022 are concer-
ned, the Stock Exchange will con-
tinue to: 

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

(ii) Improve the regulatory 
framework, making it more 
flexible and promoting the 
financial system, as well as 
carrying out technological 
scaling; 

(iii) Promote the introduction of 
new products and services 
in the market, to allow com-
panies and investors the op-
portunity to diversify financ-
ing, investment and savings 
alternatives; and,
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(iv) Promover a Educação Fi-
nanceira e continuar a di-
vulgar informação sobre 
o Mercado de Capitais e 
a Bolsa de Valores para os 
públicos–alvo prioritários 
(empresários, potenciais in-
vestidores, classes profissio-
nais, dirigentes e quadros do 
Estado, estudantes e aca-
démicos, jovens, mulheres, 
crianças e outros).

(iV)Promote Financial Educa-
tion and continue to dis-
seminate information about 
the Capital Market and the 
Stock Exchange to priority 
target audiences (entrepre-
neurs, potential investors, 
professional categories, 
government leaders and 
cadres, students and schol-
ars, young people, women, 
children and others).



Operadores de 
Bolsa (Corretores)

Brokers

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Amaramba Capital Broker – Sociedade Corretora
Av. 25 de Setembro, 1821, Maputo - Moçambique 
Telefone: +258 87 300 2540
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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 transacciona-
do numa Bolsa de Valores, em con-
formidade com as regras desta, 
onde lhe é atribuída uma cotação 
de valor que varia em função da 
procura e da oferta de mercado.

CAPITALIZAÇÃO BOLSISTA
Indicador usado para avaliar a 
profundidade do mercado de bol-
sa, 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 indica-
dor obtém-se do produto da última 
cotação (preço) pelo número de 
títulos admitidos à cotação e pode 
ser calculado para todos os valores 
mobiliários cotados em bolsa.

EMISSÃO
Criação e oferta de valores mo-
biliários no mercado financeiro, 
muitas vezes como forma de ob-
tenção de fundos para a entidade 
emitente.

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 CAPITALISATION
Indicator that assesses the stock 
market’ depth, since it indicates 
the securities’ market value at a 
given time, i.e., market capitalisa-
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 
in order to raise money for the issu-
er.
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MERCADO PRIMÁRIO
Mercado destinado à emissão e 
colocação de novos valores mobi-
liários no mercado de capitais. 

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

MERCADO DE COTAÇÕES OFICIAIS
O Mercado de Cotações Oficiais 
(MCO) é o principal segmento de 
mercado da Bolsa de Valores de 
Moçambique e se destina a ad-
missão à cotação de valores mo-
biliários que reúnam os requisitos 
que se seguem abaixo:

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

 Dispersão de 15% do capital 
social;

 Dois (2) anos de contas au-
ditadas; e,

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

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 
company’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 
financial 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 
auditadas; e,

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

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

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

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

 Dispersion of 5% of the share 
capital;

 Nine (9) months of audited 
accounts; and,

 The company presents an 
adequate economic and 
financial situation.

THIRD MARKET
It is a market intended to trade 
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.
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NEGÓCIOS
Transacções, ou seja, operações 
de compra e venda de valores 
mobiliários.

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

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

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

TRADES
Transactions, that is, the buy and 
sell of securities.

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

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

CALL SYSTEM

System in which all the purchase 
and sale bids, for each security, 
are processed together at one or 
more predetermined moments of 
the trading sessions, thus, genera-
ting transactions in a single price 
for each call.
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SISTEMAS DE NEGOCIAÇÃO POR RE-
GISTO
Sistema em que tem lugar ope-
rações que têm por objecto uma 
quantidade significativa de valo-
res mobiliários.

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

TÍTULOS PÚBLICOS
Títulos transaccionáveis represen-
tativos de dívida de médio ou 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 
efectiva a transferência de ac-
tivos e recursos financeiros entre 

REGISTRATION SYSTEM

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

TURNOVER
Stock market liquidity indicator that 
correlates the amount of the trades 
with the market capitalisation and 
can be determined by the ratio 
between these two variables.

PUBLIC FUNDS
Tradable securities representing 
medium 4or 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 
resources between buyers and 
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compradores e vendedores, ex-
tinguindo desta forma os direitos e 
obrigações oriundas da compen-
sação.

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

VALOR NOMINAL
Valor facial de uma acção ou obri-
gação.

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 capital 
social está dividido em títulos que 
representam partes (acções), que 
podem ser transaccionadas livre-

sellers, elimination the rights and 
obligations arising from the clear-
ing.

SECURITIES
Term used to describe a wide va-
riety of tradable or marketable 
investment instruments, such as 
shares, bonds, equities, warrants, 
investment fund units, derivative 
instruments (futures, options), and 
others.

NOMINAL VALUE
Face value of a share or bond.

VALUE OF TRADES
Amount resulting from the trades 
carried out on the Stock Exchange. 
It is determined by the product be-
tween 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, 
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mente, sem necessidade de escri-
tura pública ou outro acto notarial.

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

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

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

BROKER
É um agente ou uma empresa 
que faz a interligação entre um 
comprador e um vendedor. Em 
português, o termo “broker” signi-
fica “corretor” ou “intermediário”. 

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.

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 “bro-
ker” means “corrector” or “inter-
mediário”. The expression has a 
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A expressão possui uma aplicação 
bastante diversificada no vocabu-
lário econômico. Seus usos princi-
pais estão ligados ao comércio, 
principalmente no sector financei-
ro (Mercados: de Capitais, de Cré-
dito, entre outros). 

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

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

ÍNDICE DE BOLSA
Índices englobam o valor em 
moeda corrente de determinada 
carteira de acções, consideradas 
mais representativas no movimen-
to total do mercado, de empre-
sas actuantes em determinados 
sectores da economia ou que se 
diferenciam devido alguma ca-

very diverse application in eco-
nomic vocabulary. Its main uses 
are related to trade, mainly in the 
financial sector (Capital Markets, 
Credit, among others). 

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

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

STOCK MARKET INDEX
Indexes include the currency 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 
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racterística específica. A variação 
do índice espelha a tendência da 
bolsa - de alta ou de baixa - em 
um determinado momento de ne-
gociação, ou ao final dele, com-
parando-se com o índice do dia 
anterior.

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

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

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

OEOT´S
Operadores Especializados em 
Obrigações de Tesouro

São intermediários financeiro com-
prometido com o Estado na colo-
cação das Obrigações do Tesouro, 
de acordo com o programa anual 

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 com-
panies with high growth potential.

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

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

An acronym used for financial in-
termediaries committed to the 
State in placing Treasury Bonds in 
accordance with the annual issue 
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de emissão, assegurando o acesso 
dos investidores as emissões destes 
valores mobiliários e a sua liquidez 
no mercado secundário.

schedule, ensuring investors’ ac-
cess to the issue of these securities 
and their liquidity in the secondary 
market.
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Bolsa de Valores de Moçambique
Avenida 25 de Setembro, Nº 1230, 5º andar - Bloco 5, do Prédio 33 Andares
Maputo - Moçambique

Contactos
Fixo:  (+258) 21-308826/7/8
Fax:  (+258) 21-310559
Mail:  bvm@bvm.co.mz
Website:  www.bvm.co.mz
Linha Verde BVM: 800 44 55 



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




