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RESUM

En ple estiu austral de 2006, Fernando Castro, Gerent Financer 
(CFO) de la mina Andacollo, va rebre un encàrrec per part de la 
direcció d’Aur Resources, Inc., d’estudiar un preu de compra i una 
estratègia de negociació per a la possible adquisició de la mina. 
Aur Resources era l’empresa canadenca que posseïa una participació 
majoritària en l’empresa xilena productora de coure Oros Andinos, en 
la qual s’enquadrava la mina Andacollo. L’objectiu del cas és il·lustrar 
els diversos aspectes, tant quantitatius com a qualitatius, que s’han de 
considerar en una valoració multinacional, amb especial èmfasi en 
l’anàlisi de la viabilitat i rendibilitat econòmica i en la gestió de riscos.
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ABSTRACT

In the middle of the austral summer of 2006, Fernando Castro, 
CFO of the mine Andacollo, was appointed by Aur Resources, Inc. 
to study a reasonable price and a negotiation’s strategy to buy the 
mine. Aur Resources was a canadian company that owned a majo
rity participation in the chilean company Oros Andinos, owner of the 
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Andacollo mine. The objective of this case is to analyze the different 
aspects, both quantitative and qualitative, to be considered in a cross 
border valuation, with special emphasis in economic feasibility, eco
nomic profitability and risk management.

KEYWORDS

Cross border valuation, Economic feasibility, Economic profitability, 
Risk analysis.

1. Introducció

En ple estiu austral de 2006, Fernando Castro, Gerent Financer (CFO) 
de la mina Andacollo, va rebre un encàrrec per part de la direcció d’Aur 
Resources, Inc., l’empresa canadenca que posseïa una participació majori-
tària en l’empresa xilena productora de coure Oros Andinos, en la qual 
s’enquadrava la mina Andacollo.

Oros Andinos s’havia constituït en 1995 com a conseqüència d’una 
joint venture entre la canadenca Aur Resources i l’empresa xilena Com-
pañía Minera del Pacífico (CMP), per la qual van comprar a l’Empresa 
Nacional de la Minería (ENAMI) una participació majoritària de les mines 
Andacollo i Quebrada Blanca. La nova societat Oros Andinos es va consti-
tuir amb un capital inicial d’uns 67 milions de dòlars, i una participació 
societària en la qual Aur Resources posseïa el 63%, CMP posseïa el 27% i 
el restant 10% va seguir en mans d’ENAMI.

A principis de 2006, CMP va expressar el seu desig de vendre la seva 
participació del 27% en la mina Andacollo, per la qual cosa va iniciar ne-
gociacions amb la direcció d’Aur Resources. S’estimava que el valor total 
d’Andacollo representava un 40% del valor de l’empresa Oros Andinos 
íntegrament.

Com a Gerent Financer de la mina Andacollo, el Sr. Castro va rebre 
l’encàrrec per part d’Aur Resources d’estudiar un preu de compra i una 
estratègia de negociació per a la possible adquisició de la mina.

2. Els problemes del Sr. Castro

A la fi de febrer de 2006, Oros Andinos, igual que la majoria de les 
empreses productores de coure al món, passava per una època de tranquil-
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litat econòmica atribuïble, en gran part, a l’augment que havia experimen-
tat en l’últim any el preu del coure en la borsa de Londres. Si bé els costos 
d’extracció i de producció del metall vermell s’havien encarit a causa de 
l’augment dels preus internacionals del petroli, el preu del coure pràctica-
ment s’havia duplicat. Fernando Castro era un destacat professional que en 
l’últim temps s’havia format i especialitzat en l’àmbit de les finances des-
prés de finalitzar satisfactòriament el seu Màster en Finances dictat per una 
prestigiosa escola de negocis de Xile. Per a Castro, una de les majors incer-
teses, si no la més important, per valorar raonablement la mina Andacollo 
era el comportament futur del preu del coure. En efecte, durant el període 
1970-2000 el preu del coure va estar vorejant els 84 cèntims de dòlar EUA 
la lliura (una lliura de coure = 453 grams). No obstant això, en el període 
comprès entre els anys 2001 i 2005, el preu mitjà de la lliura de coure havia 
augmentat considerablement a gairebé 1.04 $ EUA. Quant a l’any 2006, el 
preu del metall ja hi tenia de mitjana en els dos primers mesos un preu de 
2.20 $ EUA la lliura (vegeu Annex 1). Aquest fort augment del preu s’ex-
plicava principalment per l’alta demanda que provenia de Xina, així com 
pels alts costos de producció, ja que la majoria de les reserves actuals de 
coure es trobaven en les anomenades operacions de tipus hipògenes (a baix 
nivell), la qual cosa havia fet encarir el cost de producció. Tot semblava 
indicar que s’havia arribat al final de l’època del coure barat a nivell mun-
dial.

3. Breu història d’Aur Resources, Inc.

Aur Resources era una companyia minera amb presència internacional 
que cotitzava en les Borses de Canadà i Nova York., dedicada a l’adquisi-
ció, exploració, desenvolupament i explotació de propietats mineres amb 
èmfasis en la mineria del coure. A través d’Oros Andinos, l’empresa opera-
va a Xile les mines de coure Andacollo i Quebrada Blanca.

Aur Resources va iniciar les seves activitats al començament de la dè-
cada dels 80, al passat segle. Entre els anys 1981 i 1989, la companyia va 
centrar les seves activitats en l’exploració d’or a l’àrea minera del nord-
oest de Canadà, on es van descobrir importants dipòsits d’or. Durant el 
període comprès entre els anys 1989 a 1994, la companyia va ser la propie-
tària de cinc mines d’or, les quals van ser operades i explotades de manera 
satisfactòria. L’any 1989 Aur Resources va descobrir un dipòsit de coure-
zinc-or-plata en Louvicourt, localitat situada en el nord-oest de Canadà, 
començant la seva producció comercial l’any 1994. El 1995 Aur Resources 
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va decidir introduir-se a Xile, per la qual cosa va constituir un acord amb la 
Compañía Minera del Pacífico (CMP) per formar Oros Andinos, en els 
termes a dalt assenyalats.

La mina Quebrada Blanca estava situada a 4.300 metres d’altura en els 
Andes Xilens del Nord. L’explotació a cel obert produïa anualment unes 
80.000 tones de càtodes de coure de qualitat A, segons l’establert en la 
classificació de la LME (London Metall Exchange). La mina Andacollo se 
situava a la zona centre-nord del país, a una altitud de 1.000 metres. Era una 
mina a cel obert i la seva producció anual aconsegueix les 23.000 tones de 
càtodes de coure de gran qualitat. A Andacollo existia un important i inex-
plorat dipòsit de coure primari que es trobava sota les reserves supérgenes 
actualment en explotació. A causa d’aquest important dipòsit, el valor 
d’Andacollo s’estimava en un 40% del valor de l’empresa Oros Andinos 
íntegrament.

4. Algunes idees sobre el mercat del coure

La demanda mundial de coure es troba associada al desenvolupament 
econòmic global, tant en els usos que es fan del metall per part dels consu-
midors com en l’eventual desenvolupament de nous productes en els quals 
s’aplica. En la mesura que la població mundial augmenta i el desenvolu-
pament econòmic continua, el consum de coure s’espera que creixi a causa 
del major consum per càpita de productes tals com a equips elèctrics, 
equips de telecomunicacions, aire condicionat i automòbils. Durant l’any 
2005, la demanda mundial per coure va assolir la xifra de 17,3 milions de 
tones, un 7,1% superior a la de l’any anterior. En el període 2000-05 la 
demanda de coure va tenir un creixement major que l’oferta: un 27,1% (un 
4,5% anual) enfront d’un 12,9% que va presentar la producció en mina. Per 
països, el major consumidor de coure al món va ser Estats Units fins a 
2001, amb un consum mitjà anual de 2,45 milions de tones. A partir del 
2002, Xina es va situar en primer lloc, amb un consum anual de 2,67 mili-
ons de tones. El 2005, i per quart any consecutiu, Xina va tornar a liderar el 
consum mundial amb 3,74 milions de tones i un creixement del 10% res-
pecte a l’any anterior.

La figura 1 recull informació històrica i prevista del consum de coure 
per països. S’esperava que la demanda continués creixent a taxes properes 
al 3,5% en els propers anys fins a aconseguir uns 18 milions de tones anu-
als l’any 2006. Així mateix, i respecte de la procedència del consum, s’es-
perava que seguís procedint d’Àsia, especialment de Xina.
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Països consumidors de coure

País
 

Milers de Tones
2004

Milers de Tones
2005

Milers de Tones
2006 (*)

Xina 3,407 3,745 4,146

EUA 2,415 2,450 2,485

Japó 1,279 1,250 1,265

Alemanya 1,010 1,121 1,132

Corea 933 910 915

Italia 715 722 729

Taiwán 690 700 703

Altres 6,189 6,437 6,593

Total 16,718 17,335 17,938

Figura 1. Països consumidors de coure. Font: Cochilco. (*) Estimat.

La principal font de coure del món prové de l’explotació de mines 
existents, mentre que l’ús de ferralla reciclada representa aproximadament 
un 10% de l’oferta total mundial. Amèrica Llatina és el major productor de 
coure amb un 45% del mercat mundial, seguit per aquells països que con-
formen Europa de l’Est amb un 19%, Oceania amb un 18% i Amèrica del 
Nord amb un 12%. Com s’ha assenyalat, la producció de coure no va seguir 
el ritme dels augments de demanda des del 2002, la qual cosa va produir un 
dèficit entre l’oferta i la demanda durant els anys 2003, 2004 i 2005. En 
aquest període es van emprar les existències de coure per cobrir el dèficit, 
cosa que va conduir a una dràstica reducció de les existències del mineral. 
A principis de 2006 la situació es veia com a preocupant, ja que s’estimava 
un augment del gap entre demanda i oferta. En conseqüència, el preu del 
coure havia aconseguit nivells històrics i tot semblava indicar que la ten-
dència seguiria en el futur.

La producció mundial de coure de mina el 2005 va arribar a 14,9 mili-
ons de tones de coure fi, un 2,8% més gran que en el 2004. Els principals 
productes van ser els concentrats, amb una participació d’un 82% i càtodes 
de coure amb un 18%. A més de la producció de mina, existia una impor-
tant participació de coure secundari (reciclatge) que va aconseguir el 2005 
els 2,1 milions de tones. En els últims 5 anys, la producció mundial de 
coure mina havia crescut un 12,9% (2,6% anual), la qual cosa situa a aquest 
metall com el de major creixement a nivell mundial.
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Els deu majors productors de coure (vegeu Quadre 2) són: Xile, Estats 
Units, Perú, Indonèsia, Austràlia, Xina, Rússia, Canadà, Polònia i Kazak-
hstan. Quant a l’evolució dels països productors, el cas de Xile és especta-
cular, ja que aquest país va elevar la seva producció des de 1986 fins a l’any 
2005 en un 279%, passant d’1,4 milions a 5,32 milions de tones. Aquest 
important creixement va fer que Xile se situés com el major productor i 
exportador de coure del món, desplaçant Estats Units a un segon lloc. Du-
rant l’any 2006 s’esperava que l’oferta mundial creixés al voltant del 5,2% 
arribant a aproximadament a 16,2 milions de tones, la qual cosa suposaria 
elevar la producció en 1 milió de tones respecte al 2005. Aquesta major 
oferta provindria principalment d’Indonèsia i Estats Units, que incrementa-
rà la seva producció en 270 i 241 mil tones respectivament.

Països Productors de Coure 
Any 2005

País Milers de Tones

Xile 5.321

EUA 1.312

Perù 1.010

Indonèsia 1.143

Austràlia 927

Xina 705

Rússia 658

Canadà 597

Kazakhstan 470

Altres 3286

Total 15.480

Figura 2. Països productors de coure.

Les empreses productores de coure més grans del món són: Codel- 
co (12,3%), BHP Billiton (6,9%), Phelps Dodge (6,2%), Grupo México 
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(5,8%) i Río Tinto (5,3%). Totes aquestes empreses, excepte Grupo Méxi-
co, tenen operacions mineres a Xile (vegeu Figura 3).

Empreses Productores de Coure

Empresa Any 2005 (milers Tones)

Codelco 1.832

BHP Billiton 1.034

Phelps Dodge 929

Grupo México 860

Río Tinto 784

Figura 3. Empreses productores de coure.

5. Les perspectives de futur

Segons els analistes del mercat, la projecció del preu del coure s’albi-
rava favorable. A causa de la prolongació d’un mercat estret amb existènci-
es a nivells mínims, així com una oferta altament insensible als canvis en 
els preus i una demanda que es mantenia forta, a principis del 2006 es con-
figurava un panorama favorable al manteniment de preus alts. També és 
important destacar que eventuals interrupcions de l’oferta (en un context de 
negociacions col·lectives de grans mines) podien afectar el preu del coure. 
No obstant això, aquesta situació no es va reflectir en la negociació col-
lectiva de la mina de coure més gran del món, Minera Escondida, que va 
estar paralitzada 24 dies el 2005. Les tendències recents del mercat mun-
dial del coure refinat, caracteritzat per un creixement sostingut en els dos 
primers mesos del 2006, ha provocat creixements similars pel costat del 
consum, la qual cosa ha permès que les existències de coure refinat en les 
borses de metalls es mantinguin en nivells molt baixos. Sota aquesta pers-
pectiva, i respecte del preu del coure, es té el següent:

•   S’esperava  que  les  existències  de  coure  refinat  es mantindrien  en 
nivells històricament baixos durant els propers tres anys.

•   En cas que el creixement del consum de coure de Xina fos del 9 o  
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10 % anual, existia la possibilitat que els inventaris arribessin nova-
ment a nivells críticament baixos cap a l’any 2008.

•   Existien altes probabilitats que el preu del coure pogués mantenir-se 
per sobre els 3 $ EUA/lliura durant els propers tres anys. No obstant 
això, les fluctuacions de preus podien ser molt forts, en funció de les 
diferents apreciacions que els actors al mercat (consumidors, comer-
ciants, fons d’inversió) tinguessin sobre les perspectives del mercat.

•   S’esperava que la incorporació de nous projectes miners ja en carte-
ra, juntament amb altres nous que poguessin ser aprovats com a con-
seqüència dels alts preus esperats, portarien la indústria del coure a 
un nou cicle de sobreproducció i a preus declinants a partir de l’any 
2010.

6. Una valoració d’Oros Andinos

En aquest entorn, la tasca de valorar l’empresa Oros Andinos no estava 
mancada de dificultats. Fernando Castro va decidir començar establint un 
escenari bàsic de valoració de l’empresa en un entorn de continuïtat, per 
tractar d’estimar un preu mínim raonable.  Partint de la informació econo-
micofinancera disponible a la fi del 2005 (vegeu Annexos 2 i 3), va establir 
una sèrie de supòsits operatius per determinar els fluxos de caixa lliures 
esperables en els propers anys:

a) Supòsits relacionats amb els FCL Operacionals:

La despesa d’amortització es va estimar en 50 milions de dòlars a l’any. 
La taxa impositiva era del 20%.
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b) Supòsits relacionats amb els FCL Fons de Maniobra Operatiu:

c) Supòsits relacionats amb els FCL per Inversions en Actius Fixos:

En aquest escenari de continuïtat, el Sr. Castro considerava que a partir 
del 2010 es podia estimar un valor residual a perpetuïtat i amb un creixe-
ment del 3%.

d)  Supòsits relacionats amb l’estimació del WACC (nominat en dòlars 
EUA):

6.1. Les inquietuds del Sr. Castro

Com a CFO de la mina Andacollo i professional coneixedor del sector 
de la mineria, Fernando Castro era conscient de les incerteses que es pre-
sentaven a l’hora de valorar l’empresa per establir un preu raonable per la 
venda de la participació de CMP.

A partir d’un valor base derivat de l’escenari de continuïtat, el Sr. Cas-
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tro entenia que caldria analitzar i discutir l’impacte de possibles canvis en 
una sèrie de variables importants. A manera de recordatori, es va decidir 
elaborar una llista de les variables que hauria d’estudiar amb més deteni-
ment:

1) El valor residual.
2) La volatilitat del preu del coure.
3) La volatilitat dels tipus de canvi pesos xilens/dòlars EUA.
4) Una possible prima sobre el valor mínim de continuïtat.

En qualsevol cas, Fernando Castro coneixia que els accionistes de CMP 
volien generar liquiditat per invertir en nous negocis, per la qual cosa entenia 
que la part compradora tenia un relatiu avantatge a l’hora de negociar un preu 
final.

6.2. Anàlisi de sensibilitat en la valoració

Com s’ha assenyalat, aquesta valoració correspondria a un escenari con-
servador i determinista, on es consideren nul·les les possibles volatilitats as-
sociades a les variables. Una manera inicial d’analitzar el risc associat a va-
riables clau és a través d’una anàlisi de sensibilitat.

Com sabem, dues variables importants en la determinació del valor 
final són el preu del coure i el tipus de canvi entre les dues monedes. Una 
primera anàlisi de sensibilitat podria ser la següent:

a) Preus del coure lleugerament a l’alça respecte a la previsió inicial:

És a dir:
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Llavors el valor estimat de la participació de CMP puja a 107,8 milions 
de dòlars.

b)  Tipus de canvi a la baixa, amb devaluació del pes xilè respecte al 
dòlar en un 10%:

Annex 1

Preus diaris coure
Cèntims de dòlar per lliura

29/12/2005 208,11

30/12/2005 207,95

03/01/2006 205,80

04/01/2006 212,83

05/01/2006 211,01

06/01/2006 206,39

09/01/2006 212,69

10/01/2006 213,67

11/01/2006 212,96

12/01/2006 210,97

13/01/2006 212,53

16/01/2006 215,64

17/01/2006 212,85

18/01/2006 213,19

19/01/2006 216,00

20/01/2006 213,48

23/01/2006 213,87

24/01/2006 213,64

25/01/2006 219,90

26/01/2006 220,45

27/01/2006 224,21

30/01/2006 224,46
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31/01/2006 223,15

01/02/2006 224,48

02/02/2006 227,14

03/02/2006 231,33

06/02/2006 230,47

07/02/2006 233,40

08/02/2006 227,93

09/02/2006 230,97

10/02/2006 227,30

13/02/2006 224,89

14/02/2006 227,20

15/02/2006 224,71

16/02/2006 217,91

17/02/2006 224,98

20/02/2006 223,64

21/02/2006 226,03

22/02/2006 227,66

23/02/2006 225,30

24/02/2006 225,80

Annex 2
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Annex 3
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6.3. Comentaris sobre el cas Oros Andinos

Per a la discussió del cas, es proposen una sèrie de preguntes i es de-
senvolupa l’anàlisi economicofinancera de l’operació.

1. Preguntes suggerides

a)  Utilitzant la metodologia del descompte de fluxos de caixa i seguint 
els supòsits del Sr. Castro que es detallen en el cas, realitzeu una 
valoració de l’empresa Oros Andinos.

b)  Quins són els elements clau que cal analitzar per estimar aquest 
valor econòmic? Us sembla raonable el valor econòmic que s’obté?

c)  Sota la perspectiva del venedor (l’empresa CMP), què canviaríeu 
en la valoració realitzada seguint els supòsits del Sr. Castro?

d)  Quins són els principals perills i riscos associats a l’operació? Com 
els analitzaríeu?

e)  Què recomanaríeu al Sr. Castro i a l’equip directiu d’Aur Resources 
pel que fa a l’operació que es planteja?

2. Anàlisi econòmica i financera de l’operació

Comencem responent a les preguntes a) b) i c) exposades en l’Apar- 
tat 3. Per valorar Oros Andinos per la metodologia del descompte de fluxos 
de caixa hem d’establir els FCL i el corresponent WACC. Ja que la infor-
mació se’ns proporciona en dòlars EUA, començarem amb la valoració en 
aquesta moneda.

2.1. Valoració en dòlars EUA (xifres en milers de dòlars EUA)

Estimació dels FCL
Els FCL operacionals són els següents:
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Afegint els corresponents FCL per fons de maniobra operatiu i per inversi-
ons en actius fixos es deriven els FCL totals:

Càlcul del WACC
Per estimar el WACC utilitzem els supòsits assenyalats en el cas:
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Discussió sobre el valor residual
El cas ofereix una interessant discussió sobre el VR que hauria d’em-

prar-se per valorar l’empresa. Si es pren el FCL de l’últim any i s’obté el 
VR com una perpetuïtat amb creixement del 3% el valor és:

VR = 174.992 3 (1,03) / (0,084 – 0,03) = 3.337.180

La qüestió és fins a quin punt és extrapolable el FCL de l’últim any. Si 
analitzem el component operatiu d’aquest FCL, tenim:

BAIdT = 208.392

Actius nets totals = 604.433

I, per tant, ROCE = BAIdT / ANT = 34%

És raonable assumir que l’empresa Oros Andinos serà capaç de mante-
nir a perpetuïtat aquest FREC, quan el WACC és del 8,4%?

Un possible ajust en el component operatiu del FCL de l’últim any ens 
portaria a assumir que aquest FREC es mantindria a perpetuïtat no en el 
34%, sinó en el, per exemple, 12%. D’aquesta forma:

BAIdT sostenible amb FREC del 12% 72.532

Ajust en BAIdT –135.860

Un altre possible ajust en aquest FCL podria correspondre a les inver-
sions incloses en l’últim any. Com la inversió anual mitjana dels últims 
anys ha estat d’uns 111.000 milers de dòlars, es podria estimar que el flux 
de caixa a perpetuïtat hauria d’incloure una inversió mitjana de 120.000, no 
de 100.000, per la qual cosa s’hauria de fer un ajust addicional de –20.000 
en el FCL de l’últim any.

Acceptant aquests supòsits, el FCL base amb el qual extrapolar un VR 
sostenible seria de 174.992 – 135.860 – 20.000 = 19.132

Com és lògic, el VR associat a aquest FCL ajustat és considerablement 
menor:

VR = 19.132 3 (1,03) / (0,084 – 0,03) = 364.924

Una valoració conservadora de l’empresa portaria a utilitzar un VR 
amb l’ajust màxim a dalt assenyalat, o un altre similar.
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Valoració de l’empresa
Emprant aquest criteri conservador, que naturalment estaria obert a ser 

discutit en una possible negociació amb la part venedora, es deriva el valor 
estimat de l’empresa:

I, en descomptar aquests FCL al WACC, s’obté:

Si el valor econòmic estimat dels recursos propis d’Oros Andinos és de 
985.995, la participació de l’empresa CMP seria:

985.995 3 0,4 3 0,27 = 106.487 milers de dòlars EUA.

Aquesta valoració seria l’associada a un escenari conservador, tant en 
els FCL previstos com en el VR. D’altra banda, es tracta d’una valoració 
determinista on s’assumeix una volatilitat nul·la en les variables, incloent 
el preu del coure.

2.2. Valoració en pesos xilens

Efectuada aquesta valoració en dòlars, és interessant mostrar la corres-
ponent valoració en pesos xilens en la qual s’assumeix un tipus de canvi 
entre les dues monedes.

Una manera simple d’estimar l’evolució previsible del tipus de canvi 
dòlar/peso és aplicar la coneguda teoria de la paritat del poder adquisitiu de 
les monedes, en la seva versió més restringida.

Si assumim una evolució previsible dels diferencials de tipus d’infla-
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ció per als propers anys, partint d’un tipus de canvi spot a la fi de 2005 de 
550, s’obté:

Aplicant aquest tipus de canvi estimat als FCL en dòlars per a l’esce-
nari de valoració escollit, s’obté (xifres en milers de pesos xilens):

Aquests FCL en pesos han de descomptar-se al corresponent WACC 
nominat en pesos, que es calcula a través de la fórmula:

WACC pch t = [(1 + WACC USd t) 3 (1 + inflac Xile t) /
(1 + inflc EUA t)] – 1

On
WACC pch = WACC nominat en pesos xilens
WACC EUAd = WACC nominat en dòlars EUA

És a dir (xifres en milers):
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3. Conclusió

El cas proporciona una excel·lent oportunitat per analitzar els diferents 
elements que intervenen en un procés de valoració, fent especial èmfasi en 
els aspectes tècnics associats a una valoració transfronterera.
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