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RESUM

L’objectiu d’aquest treball és realitzar un exemple pràctic de l’apli
cació del mètode de valoració d’empreses basat en opcions reals. 
Per a això es detallaran els passos a seguir per aplicar el model de 
BlackScholes a la valoració d’una empresa del sector tèxtil espanyol: 
Adolfo Domínguez, incidint en la notació per al seu càlcul mitjançant 
l’ajuda d’un full de càlcul. Així doncs es calculeran les següents varia
bles per a l’aplicació del model: 1) La durada de Macauly per trobar 
la data de venciment del deute; 2) El valor actual dels actius i del 
deute; 3) La volatilitat de la rendibilitat de les accions de l’empresa;  
4) La rendibilitat de l’actiu lliure de risc.
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ABSTRACT

The objective of this work is to provide a practical example of 
the application of business valuation methods based on real options. 
The article details the steps for applying the BlackScholes model for 
valuing a Spanish textile company: Adolfo Dominguez, stressing the 
notation for the calculation by using a spreadsheet. Thus, the following 
variables were calculated for the application model: 1) The Macaulay 
duration to find the date of maturity of the debt, 2) The present value of 
assets and debt, 3) The volatility of profitability shares of the company; 
4) the return of riskfree asset.

KEYWORDS
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1. Introducció

L’objectiu d’aquest treball és aplicar a un cas real el model Black-Scho-
les de valoració d’empreses (Black et al., 1971, 1973). L’aparent complexi-
tat en la notació matemàtica del model, fa que sigui molt escassa la presèn-
cia de treballs pràctics aplicats (Maya et al., 2002), de manera que la major 
part de la literatura existent és una revisió del plantejament teòric (Espitia  
et al., 2003; Alemany et al., 2011: 40-44; Sant et al., 2002: 418-421). Així 
doncs, aquest treball pretén baixar fins al més terrenal per explicar a través 
d’un simple full de càlcul, com aplicar el model de Black-Scholes a la valo-
ració d’una empresa del sector tèxtil espanyol: Adolfo Domínguez.

En l’epígraf segon es realitza un breu plantejament teòric del model per 
conèixer les diferents variables que intervenen. En els següents epígrafs s’entra 
en profunditat en el càlcul de cadascuna de les variables, de manera que en 
l’epígraf tercer es detalla el càlcul de la durada de Macauly per trobar la data de 
venciment del deute. En el quart es determina el valor actual de l’actiu subjacent, 
és a dir dels actius de l’empresa. En el cinquè es descriu la manera de determinar 
el valor del deute de l’actiu subjacent. En els epígrafs sisè i setè, es calcula la 
volatilitat de la rendibilitat de les accions de l’empresa, i la rendibilitat de l’actiu 
lliure de risc, respectivament, perquè en l’epígraf vuitè es pugui resoldre final-
ment el model i trobar el valor de l’empresa. L’article finalitza amb un últim 
epígraf on es recullen les principals conclusions per a l’aplicació del model.
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2. Plantejament teòric

A diferència d’altres mètodes de teoria d’opcions, com per exemple el 
binomial, el model de Black-Scholes considera el temps de manera contí-
nua, a més de tenir en compte els següents factors que influeixen en el preu 
de l’opció:

C0 = valor actual de la call,
S0 = valor actual de l’acció o de l’actiu subjacent,
X = preu de l’exercici,
r = taxa d’interès lliure de risc per al mateix període que la call,
T = temps fins la liquidació de la call,
s = desviació estàndard esperada de l’acció,

La principal complicació de l’aplicació d’aquest mètode de valoració 
és conèixer les dades que cal introduir en el model, ja que el càlcul dels 
resultats es pot realitzar amb l’ajuda de qualsevol full de càlcul o calcula-
dora, tal com es pretén explicar en el present treball. La notació matemàtica 
del model (Black et al., 1971, 1973) és la següent:

C0 = S0 · N(d1) – X · er·T · N(d2)

on:

sent:

C0 = valor actual de la call,
S0 = valor actual de l’acció o de l’actiu subjacent,
X = preu de l’exercici,
r = taxa d’interès lliure de risc per al mateix període que la call,
T = temps fins la liquidació de la call,
s = desviació estàndard esperada de l’acció,
N(d) = distribució de probabilitat normal,
Ln = logaritme neperià,
e = base del logaritme neperià,
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A continuació es desenvoluparà un exemple pràctic per a l’aplicació 
del model basat en l’últim informe públic d’un exercici complet d’Adolfo 
Domínguez, tancat a 28 de febrer de 2011. Per a això s’ha de trobar el valor 
de cadascuna de les variables que intervenen en el model.

3. La data de venciment del deute

L’objectiu que es persegueix en aquest epígraf és trobar la durada  
de Macauly del deute d’Adolfo Domínguez, que servirà per determinar el 
temps (T) fins a la liquidació de la call, així com per definir el període per 
al càlcul de la desviació estàndard esperada de l’acció (s).

Atès que la durada de Macauly és el quocient entre el sumatori del 
producte dels fluxos de caixa descomptats pel temps, i el sumatori dels 
fluxos de caixa descomptats, el primer que s’ha de fer és identificar la dis-
tribució i condicions del deute d’Adolfo Domínguez, per poder determinar 
els fluxos de caixa.

3.1. Distribució del deute en terminis i tipus

La figura número 1 mostra la durada del deute total d’Adolfo Domín-
guez a 28 de febrer de 2011, a partir de la informació que apareix en l’infor-
me d’auditoria de la companyia, tenint en compte que l’informe d’auditoria 
ens informa que els tipus mitjans d’interès dels deutes durant l’exercici van 
oscil·lar entre l’1,02% i el 5,65% anual.

ma que els tipus mitjans d’interès dels deutes durant l’exercici van 
oscil·lar entre l’1,02% i el 5,65% anual.

Figura 1. Distribució del deute d’Adolfo Domínguez a 28 de febrer de 2011. 
Font: Deloitte. S. L. 2011.
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A partir de l’informe d’auditoria de la pròpia companyia es mostra el 
desglossament dels venciments d’aquest deute a la figura número 2.

Figura 2. Distribució del deute per tipus i termini. Font: Elaboració pròpia ba
sat en Deloitte, S.L, 2011.

3.2. Càlcul dels fluxos de caixa

3.2.1. càlcul dels Fluxos de caixa dels préstecs personals

Per calcular els fluxos de caixa futurs derivats del pagament d’interes-
sos i devolució del principal dels préstecs amb entitats financeres ha estat 
necessari realitzar les següents simplificacions, a causa de l’absència d’in-
formació pública sobre les característiques de cada operació, encara que 
l’òptim hagués estat analitzar detalladament les condicions de cada ope-
ració:

•  Els interessos són pagadors anualment.
•  La devolució del principal es realitzarà a la data de venciment.
•   Encara que en l’informe d’auditoria detalla la data de venciment de 

cadascun dels préstecs, no facilita informació suficient sobre com 
s’estan amortitzant, de manera que suposarem que tant el pagament 
d’interessos com la devolució del principal es realitzarà a meitat de 
l’exercici.

•   Sabent que la data d’amortització de l’últim préstec és el 2019, s’ha 
repartit entre 2 el capital amortitzat el 2018 i posteriors.

•   Per prudència, i atès que la informació facilitada sobre el preu del 
deute no és prou clara, s’aplica el 5,65% coincidint amb el tram su-
perior.
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La figura número 3 mostra tots els fluxos de caixa vinculats al paga-
ment d’interessos i devolució de capital dels préstecs d’Adolfo Domín-
guez, així com el moment de pagament (expressat en anys) a partir de 28 de 
febrer de 2011.

Vencimient Anys Concepte Fluxos caixa

2012 0,5 Pagament interessos 69.127

0,5 Devolució capital 2.446.982

2013 0,5 Pagament interessos 70.827

1,5 Pagament interessos 141.654

1,5 Devolució capital 2.507.146

2014 0,5 Pagament interessos 72.586

1,5 Pagament interessos 145.173

2,5 Pagament interessos 145.173

2,5 Devolució capital 2.569.429

2015 0,5 Pagament interessos 74.408

1,5 Pagament interessos 148.816

2,5 Pagament interessos 148.816

3,5 Pagament interessos 148.816

3,5 Devolució capital 2.633.914

2016 0,5 Pagament interessos 109.152

1,5 Pagament interessos 218.305

2,5 Pagament interessos 218.305

3,5 Pagament interessos 218.305

4,5 Pagament interessos 218.305

4,5 Devolució capital 3.863.797

2017 0,5 Pagament interessos 63.968

1,5 Pagament interessos 127.937

2,5 Pagament interessos 127.937

3,5 Pagament interessos 127.937

4,5 Pagament interessos 127.937

5,5 Pagament interessos 127.937

5,5 Devolució capital 2.264.370

2018 0,5 Pagament interessos 59.593

1,5 Pagament interessos 119.187

2,5 Pagament interessos 119.187

3,5 Pagament interessos 119.187
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4,5 Pagament interessos 119.187

5,5 Pagament interessos 119.187

6,5 Pagament interessos 119.187

6,5 Devolució capital 2.109.499

2019 0,5 Pagament interessos 59.593

1,5 Pagament interessos 119.187

2,5 Pagament interessos 119.187

3,5 Pagament interessos 119.187

4,5 Pagament interessos 119.187

5,5 Pagament interessos 119.187

6,5 Pagament interessos 119.187

7,5 Pagament interessos 119.187

7,5 Devolución capital 2.109.499

Figura 3. Fluxos de caixa dels préstecs personals. Font: Elaboració pròpia.

3.2.2. càlcul dels Fluxos de caixa de les pòlisses de crèdit i deutes per 
interessos

Per calcular els fluxos de caixa futurs derivats del pagament d’interes-
sos i devolució del principal de les pòlisses de crèdit amb entitats finance-
res i deutes per interessos ha estat necessari realitzar les següents simplifi-
cacions, a causa de l’absència d’informació pública sobre les característiques 
de cada operació, encara que l’òptim hagués estat analitzar detalladament 
les condicions de cada operació:

•  Els interessos són pagadors anualment.
•  La devolució del principal es realitzarà a la data de venciment.
•   A causa que  l’informe d’auditoria no detalla  la data de venciment  

de cadascun dels crèdits suposarem que tant el pagament d’inte- 
ressos com la devolució del principal es realitzarà a meitat de l’exer-
cici.

•   Atès que la informació facilitada sobre el preu del deute no és prou 
clara, s’ha aplicat una mitjana del tipus d’interès, resultant ser del 
3,335%.

La figura número 4 mostra tots els fluxos de caixa vinculats al paga-
ment d’interessos i devolució de capital de les pòlisses de crèdit i deutes per 
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interessos d’Adolfo Domínguez, així com el moment de pagament (expres-
sat en anys) a partir de 28 de febrer de 2011.

Vencimient Anys Concepte Fluxos caixa

2012 0,5 Pagament interessos 82.373

0,5 Devolució capital 4.939.913

Figura 4. Fluxos de caixa de les pòlisses de crèdit i deutes per interessos. Font: 
elaboració pròpia.

3.2.3. càlcul dels Fluxos de caixa de les bestretes reemborsables

Per calcular els fluxos de caixa futurs derivats del pagament d’interes-
sos i devolució del principal de les bestretes reemborsables d’Adolfo Do-
mínguez ha estat necessari realitzar les següents simplificacions, a causa de 
l’absència d’informació pública sobre les característiques de cada crèdit, 
encara que l’òptim hagués estat analitzar de forma detallada les caracterís-
tiques de cada crèdit:

•  Els interessos són pagadors anualment.
•  La devolució del principal es realitzarà a la data de venciment.
•   Encara que en l’informe d’auditoria detalla la data de venciment de 

cadascun dels préstecs, no facilita informació suficient sobre com 
s’estan amortitzant, de manera que suposarem que tant el pagament 
d’interessos com la devolució del principal es realitzarà a meitat de 
l’exercici.

•   Encara que se sap que la data d’amortització de l’última bestreta és 
el 2024, no es disposa d’informació suficient sobre el sistema 
d’amortització, motiu pel qual s’han calculat els fluxos fins a 2018.

•   Atès que la informació facilitada sobre el preu del deute no és prou 
clara, s’ha aplicat l’1,02% coincidint amb el tram inferior.

La figura número 5 mostra tots els fluxos de caixa vinculats al paga-
ment d’interessos i devolució de capital de les bestretes reemborsables 
d’Adolfo Domínguez, així com el moment de pagament (expressat en 
anys) a partir de 28 de febrer de 2011.
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Vencimient Anys Concepte Fluxos caixa

2012 0,5 Pagament interessos 1.125

0,5 Devolució capital 220.672

2013 0,5 Pagament interessos 569

1,5 Pagament interessos 1.137

1,5 Devolució capital 111.497

2014 0,5 Pagament interessos 847

1,5 Pagament interessos 1.694

2,5 Pagament interessos 1.694

2,5 Devolució capital 166.085

2015 0,5 Pagament interessos 847

1,5 Pagament interessos 1.694

2,5 Pagament interessos 1.694

3,5 Pagament interessos 1.694

3,5 Devolució capital 166.085

2016 0,5 Pagament interessos 1.000

1,5 Pagament interessos 2.000

2,5 Pagament interessos 2.000

3,5 Pagament interessos 2.000

4,5 Pagament interessos 2.000

4,5 Devolució capital 196.084

2017 0,5 Pagament interessos 1.000

1,5 Pagament interessos 2.000

2,5 Pagament interessos 2.000

3,5 Pagament interessos 2.000

4,5 Pagament interessos 2.000

5,5 Pagament interessos 2.000

5,5 Devolució capital 196.083

2018 0,5 Pagament interessos 2.823

1,5 Pagament interessos 5.647

2,5 Pagament interessos 5.647

3,5 Pagament interessos 5.647

4,5 Pagament interessos 5.647

5,5 Pagament interessos 5.647

6,5 Pagament interessos 5.647

6,5 Devolució capital 553.600

Figura 5. Fluxos de caixa dels bestretes reemborsables. Font: elaboració prò
pia.
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3.2.4. càlcul dels Fluxos de caixa de les Finances rebudes i altres pas-
sius Financers

Per calcular els fluxos de caixa futurs derivats del pagament d’interes-
sos i devolució del principal de les fiances rebudes i altres passius financers 
ha estat necessari realitzar les següents simplificacions, a causa de l’absèn-
cia d’informació pública sobre les característiques de cada operació, encara 
que l’òptim hagués estat analitzar detalladament les condicions de cada 
operació:

•  Els interessos són pagadors anualment.
•  La devolució del principal es realitzarà a la data de venciment.
•   A causa que l’informe d’auditoria no detalla la data de venciment de 

cadascun dels crèdits suposarem que tant el pagament d’interessos 
com la devolució del principal es realitzarà a meitat de l’exercici.

•   Atès que la informació facilitada sobre el preu del deute no és prou 
clara, s’ha considerat que aquest tipus de deutes no tenen cost finan-
cer.

La figura número 6 mostra tots els fluxos de caixa vinculats al paga-
ment d’interessos i devolució de capital de les fiances rebudes i altres pas-
sius financers d’Adolfo Domínguez, així com el moment de pagament (ex-
pressat en anys) a partir de 28 de febrer de 2011.

Vencimient Anys Concepte Fluxos caixa

2012 0,5 Pagament interessos 0

0,5 Devolució capital 101.653

Figura 6. Fluxos de caixa de les fiances rebudes i altres passius financers. 
Font: elaboració pròpia.

3.3. Càlcul de la durada de Macauly

A la figura número 7 es mostren tots els fluxos de caixa calculats en els 
epígrafs anteriors, així com els càlculs necessaris per trobar la durada de 
Macauly.
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t (en 
anys)

Fluxos
caixa

Tipus 
interès

Factor 
descompte Valor actual Valor actual 

· t

0,5 69.127 5,650% 0,9729 67.253 33.627

0,5 2.446.982 5,650% 0,9729 2.380.653 1.190.326

0,5 70.827 5,650% 0,9729 68.907 34.453

1,5 141.654 5,650% 0,9209 130.444 195.666

1,5 2.507.146 5,650% 0,9209 2.308.742 3.463.113

0,5 72.586 5,650% 0,9729 70.619 35.309

1,5 145.173 5,650% 0,9209 133.684 200.527

2,5 145.173 5,650% 0,8716 126.535 316.338

2,5 2.569.429 5,650% 0,8716 2.239.561 5.598.902

0,5 74.408 5,650% 0,9729 72.391 36.196

1,5 148.816 5,650% 0,9209 137.040 205.559

2,5 148.816 5,650% 0,8716 129.711 324.277

3,5 148.816 5,650% 0,8250 122.774 429.709

3,5 2.633.914 5,650% 0,8250 2.172.993 7.605.476

0,5 109.152 5,650% 0,9729 106.194 53.097

1,5 218.305 5,650% 0,9209 201.029 301.543

2,5 218.305 5,650% 0,8716 190.278 475.695

3,5 218.305 5,650% 0,8250 180.102 630.358

4,5 218.305 5,650% 0,7809 170.471 767.119

4,5 3.863.797 5,650% 0,7809 3.017.182 13.577.320

0,5 63.968 5,650% 0,9729 62.234 31.117

1,5 127.937 5,650% 0,9209 117.813 176.719

2,5 127.937 5,650% 0,8716 111.512 278.780

3,5 127.937 5,650% 0,8250 105.549 369.420

4,5 127.937 5,650% 0,7809 99.904 449.568

5,5 127.937 5,650% 0,7391 94.561 520.087

5,5 2.264.370 5,650% 0,7391 1.673.652 9.205.085

0,5 59.593 5,650% 0,9729 57.978 28.989

1,5 119.187 5,650% 0,9209 109.755 164.632

2,5 119.187 5,650% 0,8716 103.885 259.713

3,5 119.187 5,650% 0,8250 98.330 344.154

4,5 119.187 5,650% 0,7809 93.071 418.820

5,5 119.187 5,650% 0,7391 88.094 484.516

6,5 119.187 5,650% 0,6996 83.383 541.988
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6,5 2.109.499 5,650% 0,6996 1.475.800 9.592.701

0,5 59.593 5,650% 0,9729 57.978 28.989

1,5 119.187 5,650% 0,9209 109.755 164.632

2,5 119.187 5,650% 0,8716 103.885 259.713

3,5 119.187 5,650% 0,8250 98.330 344.154

4,5 119.187 5,650% 0,7809 93.071 418.820

5,5 119.187 5,650% 0,7391 88.094 484.516

6,5 119.187 5,650% 0,6996 83.383 541.988

7,5 119.187 5,650% 0,6622 78.924 591.926

7,5 2.109.499 5,650% 0,6622 1.396.877 10.476.575

0,5 82.373 3,335% 0,9837 81.033 40.516

0,5 4.939.913 3,335% 0,9837 4.859.545 2.429.772

0,5 1.125 1,020% 0,9949 1.120 560

0,5 220.672 1,020% 0,9949 219.555 109.778

0,5 569 1,020% 0,9949 566 283

1,5 1.137 1,020% 0,9849 1.120 1.680

1,5 111.497 1,020% 0,9849 109.813 164.719

0,5 847 1,020% 0,9949 843 421

1,5 1.694 1,020% 0,9849 1.668 2.503

2,5 1.694 1,020% 0,9749 1.652 4.129

2,5 166.085 1,020% 0,9749 161.924 404.811

0,5 847 1,020% 0,9949 843 421

1,5 1.694 1,020% 0,9849 1.668 2.503

2,5 1.694 1,020% 0,9749 1.652 4.129

3,5 1.694 1,020% 0,9651 1.635 5.722

3,5 166.085 1,020% 0,9651 160.289 561.013

0,5 1.000 1,020% 0,9949 995 497

1,5 2.000 1,020% 0,9849 1.970 2.955

2,5 2.000 1,020% 0,9749 1.950 4.875

3,5 2.000 1,020% 0,9651 1.930 6.756

4,5 2.000 1,020% 0,9554 1.911 8.598

4,5 196.084 1,020% 0,9554 187.331 842.988

0,5 1.000 1,020% 0,9949 995 497

1,5 2.000 1,020% 0,9849 1.970 2.955

2,5 2.000 1,020% 0,9749 1.950 4.875

3,5 2.000 1,020% 0,9651 1.930 6.756
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4,5 2.000 1,020% 0,9554 1.911 8.598

5,5 2.000 1,020% 0,9457 1.891 10.403

5,5 196.083 1,020% 0,9457 185.438 1.019.911

0,5 2.823 1,020% 0,9949 2.809 1.405

1,5 5.647 1,020% 0,9849 5.561 8.342

2,5 5.647 1,020% 0,9749 5.505 13.763

3,5 5.647 1,020% 0,9651 5.450 19.074

4,5 5.647 1,020% 0,9554 5.395 24.276

5,5 5.647 1,020% 0,9457 5.340 29.371

6,5 5.647 1,020% 0,9362 5.286 34.361

6,5 553.600 1,020% 0,9362 518.261 3.368.694

0,5 0 0,000% 1,0000 0 0

0,5 101.653 0,000% 1,0000 101.653 50.827

TOTAL 27.164.736 80.855.952

Figura 7. La durada de Macauly. Font: Elaboració pròpia.

Tenint en compte que la durada de Macauly és el quocient entre el su-
matori del producte dels fluxos de caixa descomptats i el temps (80.855.952) 
i el sumatori dels fluxos de caixa descomptats (27.164.736), la data de ven-
ciment del deute és de 2,9765 anys. És a dir, en aplicar el model Black-
Scholes, el temps fins a la liquidació de la call (T) és d’1.086 dies.

A la Figura 8 es mostra la parametrització del model per al seu càlcul 
mitjançant full de càlcul.

Figura 8. Càlcul de la durada de Macauly a través de full de càlcul. Font: 
Elaboració pròpia.
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4. El valor dels actius de l’empresa

Per trobar el valor actual de l’actiu subjacent, en aquest cas el de l’em-
presa Adolfo Domínguez, s’ha pres el valor dels actius totals segons el ba-
lanç de situació a 28 de febrer de 2011, això és 172.199.148 € (S0), encara 
que es podria sofisticar el model mitjançant l’aplicació d’altres mètodes de 
valoració d’actius (Santos et al., 2002: 424).

5. El valor del deute

Per trobar el valor actual del deute de l’actiu subjacent, en aquest cas 
de l’empresa Adolfo Domínguez, s’ha pres el valor del passiu exigible se-
gons el balanç de situació a 28 de febrer de 2011, això és 46.086.615 € (X).

6. El càlcul de la volatilitat

Atès que el temps fins a la liquidació de la call és d’1.806 dies, cal 
trobar la volatilitat de la rendibilitat contínua diària de l’acció d’Adolfo 
Domínguez per a aquest mateix període de temps. Per tant s’ha calculat la 
volatilitat com la desviació estàndard de les rendibilitats contínues basades 
en el preu de tancament, des del 8 de març de 2008 fins al 28 de febrer de 
2011 (els 1.086 dies anteriors a la data de valoració que es pretén obtenir). 
En l’annex I es mostren les rendibilitats contínues diàries per al període 
analitzat, encara que a la figura 9 se’n pot observar una mostra.

Data Preu 
tancament

Rendibilitat 
discreta

Rendibilitat 
contínua

10/03/2008 17,35

11/03/2008 17,89 3,1124% 3,0649%

12/03/2008 17,94 0,2795% 0,2791%

... ... ... ...

25/02/2011 9,16 0,0000% 0,0000%

28/02/2011 9,40 2,6201% 2,5864%

Figura 9. Rendibilitat diària acció Adolfo Domínguez. Font: Elaboració pròpia.
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La volatilitat de l’acció d’Adolfo Domínguez per al període 8/03/2008 a 
28/02/2011, consistirà a trobar la desviació típica de la rendibilitat contínua 
de la mostra, que és 0,0284571. Hem de tenir en compte que aquest valor és 
diari, i per tant haurem de anualitzar-lo, multiplicant-ho per l’arrel quadrada 
de 254, que és el nombre mitjà de sessions borsàries dels anys 2008, 2009, 
2010 i 2011. Així doncs la volatilitat de l’acció és de 0,4535318 (s).

A la figura 10 es mostra la formulació per calcular-la mitjançant full de 
càlcul.

Figura 10. Càlcul de la rendibilitat diària acció a través de full de càlcul. Font: 
Elaboració pròpia.

7. El càlcul de la rendibilitat de l’actiu sense risc

Igual que per al càlcul de la volatilitat haurem de trobar la rendibilitat de 
l’actiu sense risc per al mateix període de l’opció call, és a dir de 2 anys i 356 
dies. A data de febrer de 2011 l’actiu sense risc més semblat en termini seria 
els bons de l’Estat a 3 anys, amb un tipus marginal mitjà de 3,297% (r).

8. El càlcul del valor de l’empresa

Una vegada calculats totes les dades necessàries per a l’aplicació del 
mètode de Black-Scholes, ja estem en condicions de trobar el Valor de 
l’Empresa (C0), resolent l’expressió:
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C0 = S0 · N(d1) – X · e-r·T · N(d2)

on:
•  Valor actual de l’acció o de l’actiu subjacent, S0 = 172.199.148 €,
•  Preu de l’exercici, X = 46.086.615 €,
•  Taxa d’interès lliure de risc, r = 3,297%,
•  Temps fins la liquidació de la call, T = 1.086 dies,
•  Desviació estàndard esperada de l’acció, s = 0,45353,

i on:

Per tant:

C0 = 172,2 · N(2,2013) - 46,1 · e-3,297%·2,9765 · N(1,4188) = 131.291.785 €

Una vegada calculat el valor de la call solament faltarà dividir-lo pel 
nombre d’accions en circulació (9.146.768 accions) per obtenir el valor 
fonamental de les accions d’Adolfo Domínguez segons el model de teoria 
d’opcions de Black-Scholes, que no és altre que 14,35 €.

A la figura 11 es mostra la parametrització per al càlcul del valor de 
l’empresa mitjançant full de càlcul.

Figura 11. Càlcul del valor de l’empresa mitjançant full de càlcul. Font: Elabo
ració pròpia.
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9. Conclusions

Existeixen poques aportacions (Maya et al., 2002) o casos pràctics de 
valoració d’empreses usant el model de teoria d’opcions de Black-Scholes 
(Black et al., 1971, 1973), sent la majoria de les mateixes aportacions i ex-
plicacions teòriques (Espitia et al., 2003; Alemany et al., 2011: 40-44; Sant 
et al., 2002: 418-421).

L’objectiu d’aquest cas d’estudi ha estat demostrar que aquest model 
de valoració d’empreses, si bé pogués semblar complex a causa de l’abun-
dant notació matemàtica, no ho és tant si s’aplica algun tipus d’eina infor-
màtica, tal com un simple full de càlcul.

De fet, la seva aparent complexitat matemàtica ha fet que s’hagi usat 
poc al llarg dels últims anys. Precisament la simplicitat de la notació mate-
màtica del model de valoració per comparables ha fet que se n’hagi abusat. 
No obstant això, l’actual situació econòmica i financera d’abundant incer-
tesa, fa necessari que s’usin models de valoració més complexos, sofisti-
cats i precisos.

Aquest treball pretén contribuir a aproximar aquest complex model de 
valoració al lector, i mostrar-li que aquesta complexitat pot gestionar-se.
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