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Objectiu de l’estudi

• Anàlisi de l’impacte de la publicació dels resultats del 2007 al 2018, 
del sector elèctric espanyol en les seves cotitzacions durant el període 
2008-2019.

• Estudi de la influencia de la publicació de la informació financera i no 
financera en les variacions del preu de cotització de les accions, de les 
empreses del sector elèctric de l’IBEX35.



Metodologia (1): mostra i fonts d'informació
Mostra:
Empreses del sector elèctric: Acciona, Enagas, Endesa, Iberdrola, Naturgy i Red Eléctrica.

Fonts d’informació utilitzades:
1. Base de dades: Thomson Reuters Datastream
2. Dades publicades per la CNMV
3. Informació publicada en la premsa especialitzada



Metodologia (2): variables

• Variables Borsàries:
o Cotitzacions al tancament de les empreses de la mostra des de el 15 de gener al 15 de març per 

cadascun dels anys (2008-2019): 520 observacions per empresa.
Total: 3120 observacions.

o Betes de les 250 sessions de cada any per a cadascuna de les empreses i pes específic de 
cadascuna de les empreses a l’IBEX35.
Total: 72 observacions de betes i 36 relatives a pes específic.

• Variables comptables:
o EBIDTA, Resultat després d’impostos publicat, Price Market Value, Book Value, PER, 

Total: 1080 observacions.

• Variables no financeres:
o Fets rellevants que les empreses han comunicat a la CNMV i informació apareguda a la premsa 

especialitzada. Total: 658 fets.



Metodologia (3): anàlisi de les dades

Anàlisi estadístic - quantitatiu :
• Event study amb informació financera i no financera en un període de dos mesos al voltant de la publicació del resultat.
• Anàlisi de correlacions entre las variacions de cotitzacions de les empreses del sector entre sí i cadascuna de les 

empreses de la mostra amb l’IBEX35. Total: 17.899 observacions.
• Avaluació de l’ impacte de la publicació de l’EBIDTA, Resultats (Profit/Lost) i Vendes sobre la cotització al tancament 

d’aquell dia.
o S’ha investigat si aquest impacte ha estat puntual o ha perdurat en el temps, i si ha produït efecte contagi entre les 

empreses del sector.
o S’ha contrastat amb l’evolució del PER i l’evolució de la ràtio P/BV de cadascuna de les empreses i anys estudiats.

Anàlisi qualitatiu:
• Anàlisi de l’impacte de la informació no financera publicada en els canvis de les cotitzacions de les accions, des del dia 

15 de gener al 15 de març de cada any i empresa de l’estudi.
• Anàlisi dels efectes rellevants, que comuniquen les empreses a la CNMV, en les cotitzacions i les dades 

d'esdeveniments tant nacionals com internacionals que hagin pogut influir.



Anàlisi de resultats: gràfic 1



Anàlisi de resultats: gràfic 2
Coeficient de determinació de les cotitzacions

ACCIONA ENAGAS ENDESA NATURGY IBERDROLA REC IBEX

ACCIONA
1

ENAGAS
0,65039707 1

ENDESA
0,82253756 0,93640263 1

NATURGY
0,68818014 0,94219371 0,92171646 1

IBERDROLA
0,88266615 0,88219998 0,97510129 0,88467544 1

REC
0,70544406 0,99196732 0,95972635 0,93798347 0,91427499 1

IBEX
0,41137099 0,12751835 0,22320229 0,20868504 0,33706573 0,1495506 1



Anàlisi de resultats: gràfics 1 i 2
● Tendència: 

○ Estabilitat no exenta de volatilitat fins el 2012. A finals del 2012 s’inicia una forta tendència expansiva 
fins el 24 de juny del 2016 (Brèxit), en que es produeix una gran davallada de les cotitzacions, excepte 
en l’empresa ACCIONA (potser degut al grau de diversificació del model de negoci que és més gran).

○ Dos punts de caiguda: finals del 16 (derogació de la Llei de les Energies Renovables) i principis del 18. 
Cal destacar la forta expansió des dels inicis del 2018 en tots els casos i especialment de Red Eléctrica.

● Correlacions:
○ forta correlació entre les empreses del sector analitzades, 

○ feble correlació de cadascuna d’elles amb l’IBEX35.

● Altres:
○ També s’observa amb l’anàlisi de les betes de les empreses en el període (inferiors a 1), 
○ i en l’anàlisi del poc pes específic de cadascuna de les empreses en l’IBEX35



Anàlisi de resultats: gràfic 3a
Evolució EV/EBITDA a data de publicació dels resultats, per empreses



Anàlisi de resultats: gràfic 3b
Evolució EV/EBITDA a data de publicació dels resultats, per anys



Anàlisi de resultats: gràfics 3a i 3b. Evolució EV/EBITDA 

● Per empreses:
○ L’EBIDTA no és determinant del valor de l’empresa al llarg dels anys.
○ De l’evolució de les empreses cal destacar el comportament de Red Elèctrica.
○ Acciona no recupera la ratio del 2007, mentre que Endesa supera la ratio del 2007 

i la recupera el 2013, després d’una forta caiguda el 2011. 

● Per anys:
○ La ràtio molt alta en totes les empreses en l’any 2007 reflexa la bona conjuntura 

d’aquell any.
○ Hi estancament del 2008 al 2012 i a partir del 2012 s’inicia una recuperació
○ En els darrers 5 anys s’observa una estabilitat en la ratio com a resultat de la 

recuperació econòmica.



Anàlisi de resultats: gràfic 4a
Evolució del PER a data de publicació dels resultats, per empreses



Anàlisi de resultats: gràfic 4b
Evolució del PER a data de publicació dels resultats, per anys



Anàlisi de resultats: gràfics 4a i 4b. Evolució del PER 

● El PER és més homogèni que la ratio EV/EBIDTA.
● S’observa un comportament homogeni al llarg dels anys.
● PER al voltant de 5 en el període 2009-2012.
● Un PER entre 10 i 15 en els darrers cinc anys de l’estudi

○ excepte en l’empresa ACCIONA que va tenir un PER superior a 20 (2009-
2011)

● L’empresa Red Eléctrica és la que té el PER més estable, al voltant de 15 en el 
període estudiat.



Anàlisi de resultats: gràfic 5a
Evolució del MARKET VALUE/BOOK VALUE a data de publicació dels resultats, per empreses



Anàlisi de resultats: gràfic 5b. 
Evolució del MARKET VALUE/BOOK VALUE a data de publicació dels resultats, per anys



Anàlisi de resultats: gràfics 5a i 5b. 

Evolució del MARKET VALUE/BOOK VALUE 

● L’empresa més valorada pel mercat en relació al seu valor comptable 
en tots els anys és Red Elèctrica, seguida per Enagas.

● En totes les empreses i anys, el mercat ha valorat com a mínim el valor 
comptable.
○ Excepte Acciona en l’any 2012 que té una ràtio de 0,5 ( MV < BV)



Anàlisi de resultats: gràfic 6, Informació No Financera
(Variacions més significatives)



Anàlisi de resultats: gràfic  6. Informació No Financera

● La valoració que fa el mercat és més sensible a la informació no financera que a la 
publicació de la informació financera.

● Variacions a la baixa superiors al 5%
○ Crisi de les subprimes
○ Brexit
○ Llei de derogació de les energies renovables
○ Canvis en el control de les empreses

● Variacions a l’alça superiors al 5%
○ Acciona, primer trimestre del 2014, increment de més del 20% abans de la publicació de resultats 

(expectatives) i cau un 7% després de la publicació.
○ Endesa, 2015, augmenta un 4,97% al publicar la informació financera gràcies als bons resultats 

obtinguts per la venda d’EMEl



Conclusions finals per les empreses i anys

● De totes les  ràtios estudiades la més rellevant és el PER. És més significatiu el PER que l’EBIDTA.
● El comportament de les empreses estudiades es bastant homogeni tant pel que fa referència a cotitzacions com a 

resultats, i difereix del comportament de l’IBEX35
● El mercat valora com a mínim el valor comptable, per a totes les empreses i anys. 
● Té més impacte en la cotització,  els resultats extraordinaris que els corrents. 

○ Ex: ENDESA (2015) al publicar els resultats del 2014, degut a la venda d’ENEL.
● La cotització de les accions està més afectada per la diferència entre les expectatives dels resultats de l’empresa i els 

propis resultats, que la publicació dels resultats finals reals.
● La valoració que fa el mercat és més sensible a la informació no financera que a la publicació de la informació 

financera.
● La informació no financera que s’incorpora  en els informes comptables no és la que utilitzen els inversors per 

valorar les empreses (ex: polítiques de sostenibilitat, polítiques de personal sobre conciliació familiar), sí en canvi, 
s’incorpora en el preu, les polítiques d’inversions empresarial, i la informació sectorial o la publicada en la premsa 
especialitzada


