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Fevereiro 2021

Inflação em ritmo ascendente, mas controlada


A inflação nacional, dada pela variação do IPC, atingiu em Jan-21 novo máximo de 4,09% y/y, (maior
aumento desde Nov-18), reflectindo na evolução positiva da taxa média anual (3,19%), segundo dados
reportados pelo INE. Em termos mensais, a inflação abrandou de 1,52% em Dez-20 para 1,18% no período
em análise, impulsionada pela diminuição da procura agregada num contexto pandémico.



Ao longo do 1T 21, antevemos uma subida gradual de preços – inflação empurrada pela oferta (push),
resultante do aumento dos custos de produção das Empresas, devido essencialmente ao efeito de
depreciação do Metical, que são por sua vez repercutidos no preço final aos consumidores. Neste
sentido, o Banco Central deverá manter a política monetária restritiva, iniciada em Janeiro de 2021, e
que envolveu a revisão das taxas directoras (+300 pb), de forma a conter os riscos inflacionários na
conjuntura doméstica e regional, destacando-se a valorização do Dólar no mercado internacional.

Inflação Nacional
Variação percentual

Mensal

Homóloga

5%

2%

1%

0%

0%
-1%

-5%

-2%
jan/18

jul/18

jan/19

jul/19

jan/20

Maior Contribuição Mensal

Previsão da Inflação

Em pontos percentuais

Em percentagem

Alimentos e bebidas não alcoólicas

0,84
20

Vestuário e Calçado

0,12
15

Mobiliário

0,07

Habitação, água, electricidade

0,05

Bebidas alcoólicas e tabaco

0,04

jul/20

jan/21

Inflação Hómologa
MIMO
14,8

10

5

5,5

0
J-17 D-17 J-18 D-18 J-19 D-19 J-20 D-20 J-21 D-21

Este relatório destina-se, em exclusivo, à divulgação privada junto dos destinatários, constituindo um meio auxiliar que não deve ser solicitador de operações ou como
substituto do exercício de julgamento próprio por parte do destinatário. Este assume-se como pleno responsável pelas suas acções. O Banco Internacional de Moçambique,
S.A. declina-se de qualquer responsabilidade por qualquer perda directa ou consequente da utilização deste documento ou do seu conteúdo. As opiniões expressas podem ser
sujeitas a alteração sem aviso prévio. Emboras as informações nele contidas tenham sido obtidas de fontes consideradas fiáveis, o Banco Internacional de Moçambique, S.A.
não garante a sua precisão. A reprodução total ou parcial deste documento não é permitida sem autorização prévia. Os dados relativos aos destinatários que constam da
nossa lista de distribuição destinam-se apenas ao envio dos nossos produtos, não sendo susceptíveis de conhecimento de terceiros.

