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RESUM

TESLA és una empresa molt innovadora que està trencant 
motlles. En pocs anys ha aconseguit convertir-se en l’em-
presa automobilística més valorada del mercat. En aquest 
cas, s‘efectua una valoració amb diferents mètodes.
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ABSTRACT

TESLA is a very innovative company that is breaking molds. 
In a few years, it has become the most valued automobile 
company on the market. In this case, a valuation is made 
using different methods.

JEL classification: G12, G32, M13
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1. Introducció

Malgrat tractar-se d’una empresa que ja està cotitzant en el mercat bor-
sari, TESLA encaixa a la perfecció en el perfil d’una startup, a causa del seu 
alt component tecnològic i la seva capacitat d’evolució constant. A més, 
encara que actualment és una de les empreses amb una gran capacitat d’in-
fluència als Estats Units al costat d’empreses com Google o Facebook, sor-
prenentment encara no ha estat capaç de generar uns resultats positius de 
manera estable i sostinguda; fet que la dota d’un gran atractiu. 

Tesla és una empresa inclosa en el NASDAQ que malgrat el bagatge 
històric que porta a la seva esquena des de la seva fundació al 2003 continua 
mantenint uns trets identitaris molt marcats i propis. Tesla ha anat creixent 
fins a finals de 2019 —data en la qual establim el tancament de la nostra 
anàlisi— i ha combinat grans assoliments empresarials i aportacions inte-
ressants a la nostra societat amb algunes ombres que llancen dubtes sobre la 
seva sostenibilitat. 

Serà capaç Tesla de complir la missió amb la qual va néixer de crear 
una alternativa de mobilitat sostenible a preus assequibles per a tots els pú-
blics? O, per contra, aquestes ombres la convertiran en una actualització 
contemporània del clàssic de Shakespeare (1595) El somni d’una nit d’es-
tiu?

Fundada al 2003 per Martin Eberhard, Jeffrey B. Straubel i el seu actu-
al CEO Elon Musk, va néixer amb l’objectiu final de poder arribar a oferir 
cotxes elèctrics a preus assequibles per al consumidor mitjà. Situada en el 
bressol de la tecnologia —Silicon Valley— i liderada per Musk, Tesla té 
dues línies de negoci diferenciades: la producció de cotxes elèctrics, d’una 
banda; i la transformación del sector energètic mitjançant energies renova-
bles, per l’altra.

Per a intentar entendre les claus del futur més immediat de la compa-
nyia és imprescindible conèixer la controvèrsia que genera el personatge 
d’Elon Musk —creador d’altres projectes empresarials d’èxit com PayPal— 
que ha liderat la companyia des de gairebé els seus inicis. D’una banda, la 
capacitat de Musk per a realitzar aportacions extremadament valuoses a la 
societat està fora de tot dubte; per l’altra, les constants polèmiques entorn de 
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la seva figura com els plets interposats per Eberhard contra ell i la compa-
nyia per la seva sortida de l’empresa, les constants friccions amb els accio-
nistes de l’empresa o la sospita que intenta beneficiar-se personalment mit-
jançant la publicació de tuits que influeixen en la cotització de les accions 
fan que constantment planegi el dubte sobre si ha de ser Musk qui continuï 
liderant l’empresa.

Aquesta controvèrsia s’ha traslladat a l’evolució de la mateixa compa-
nyia: d’una banda, Tesla ha revolucionat el sector automobilístic amb la 
creació de models elèctrics capaços de fer ombra als models tradicionals 
—és a dir: sense que semblin naus espacials— i mitjançant el canvi de fets 
característics que formaven l’statu quo de la indústria (motor, canals de 
distribució, manteniment del vehicle); però, d’altra banda, el futur del pro-
jecte perilla a causa de la fràgil estructura financera de l’empresa.

El que en cap cas li podem negar a Tesla, principalment gràcies a la 
direcció d’Elon Musk és una capacitat inesgotable no sols de sobreviure en 
aquest tibant ambient d’incertesa intern i extern, sinó també de continuar 
afegint valor a la companyia dia rere dia.

Des del punt de vista més purament financer, les principals amenaces a 
les quals ha de fer front Tesla són que, d’una banda, es tracta d’una empresa 
escassament capitalitzada i amb una estructura de finançament molt feble a 
causa del seu elevat palanquejament (els recursos propis únicament repre-
senten el 19% de l’actiu sobretot per aquest efecte de les pèrdues acumula-
des en els exercicis anteriors) i el fet de no haver estat capaç d’encadenar 
encara després de gairebé disset anys d’història uns quants trimestres amb 
resultats positius. Aquests dos fets, juntament amb la composició de l’actiu 
de la companyia en què l’actiu no corrent de la companyia té un pes del 
65%, han provocat reiterades tensions de liquiditat i són els principals mo-
tius que han portat a Tesla a requerir una injecció de liquiditat per part de 
fons d’inversió sobirans de l’Aràbia Saudita. A pesar que Elon Musk reitera 
en les seves compareixences públiques que aquest fet no suposa cap proble-
ma, es tracta d’un dels assumptes que més debat intern genera entre Musk i 
els accionistes.

En l’àmbit d’entorn llunyà tampoc és menor la incertesa que envolta el 
futur en general dels cotxes elèctrics. D’una banda, és indubtable tot el tre-
ball de conscienciació social que s’està realitzant tant des d’entitats privades 
com des d’organismes públics, a escala global, perquè s’aposti per projectes 
d’Inversió Socialment Responsables que ajudin a preservar el medi ambi-
ent; com també està fora de tot dubte l’atractiu del sector pel fet que es troba 
en una fase molt inicial del cicle de vida de la indústria, les taxes de creixe-
ment superen el 50% i les barreres d’entrada a nous competidors són eleva-
des a causa de la gran inversió necessària. Però, d’altra banda, el preu de 
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venda dels cotxes elèctrics continua estant molt allunyat del preu de venda 
dels vehicles convencionals, existeix una evident manca d’infraestructures 
públiques de recàrrega en la majoria de països, la lluita pel lideratge indis-
cutible en el sector provoca una falta de cooperació total entre fabricants 
que alenteix la comercialització dels vehicles elèctrics i l’enfonsament del 
preu del barril del petroli augmenta la incertesa sobre la conveniència 
d’afrontar immediatament un canvi social tan important.

Altres factors decisius de l’entorn pròxim de la companyia són, d’una 
banda, la indubtable capacitat de lideratge per part d’Elon Musk juntament 
amb l’alta qualificació i l’alt sentiment d’orgull de pertinença dels treballa-
dors que han portat la marca a tenir una quota de mercat del 35% en el sector 
de cotxes de luxe en el mercat estatunidenc.

Seguidament, es valora la companyia utilitzant diferents mètodes.

2. Mètode de valoració en funció de l’etapa del cicle de vida

MÈTODE DEL VALOR DE COST

El model de negoci que Tesla implementa requereix una elevada inver-
sió a conseqüència de les exigents barreres d’entrada existents en el sector 
de les energies renovables aplicades a l’automoció i el transport. Cal dedicar 
gran quantitat de recursos per a poder generar una capacitat operativa 
d’acord amb els objectius de producció de Tesla. 

Gran part d’aquestes inversions s’han centrat en les conegudes com a 
giga factories. Aquestes són instal·lacions de grans dimensions on Tesla 
produeix tant els components necessaris per a la fabricació dels automòbils, 
com els mateixos automòbils. I és que l’innovador procés productiu de Tes-
la es basa a invertir en la fabricació de les seves pròpies bateries, element 
clau en el preu de l’automòbil elèctric, i no dependre de cap altre proveïdor. 
A més, sempre que apareix l’oportunitat Tesla adquireix, en propietat, em-
preses amb tecnologies interessants. L’objectiu és aconseguir produir a es-
cala mundial 500.000 cotxes elèctrics anuals i cada vegada més assequibles 
per al consumidor. Tesla compta amb tres giga factories: dues als Estats 
Units i la tercera a la Xina, a més del projecte en marxa d’una quarta a Eu-
ropa, concretament a Berlín.

Una altra barrera d’entrada en aquest sector, a més de la inversió en ac-
tius no corrents, és l’elevada despesa necessària per a desenvolupar l’activitat, 
sobretot en R+D+i. Un punt de vista important per a entendre la dificultat a 
l’hora d’arrencar un negoci com el de Tesla, i la d’anys que porta invertint, 
esperant obtenir rendiments a llarg termini, és analitzar els costos històrics 
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incorreguts per a obtenir les inversions que observem avui. En aquesta línia 
hem calculat la suma dels costos de R+D i CAPEX (Capital Expenditures o 
actius no corrents) que ha realitzat des de 2010 fins a 2019 (vegeu la figura 1).

Font: Comptes anuals de TESLA.

Figura 1. Inversió en R+D i CAPEX realitzada per Tesla en els últims 10 
exercicis (dades en milions de dòlars).

Destacar l’increment d’inversió en CAPEX entre 2014 i 2019 a causa 
de la construcció de la giga factoria Tesla a Nevada (als EUA), que està 
previst que assoleixi el seu màxim rendiment el 2020. La suma de totes les 
inversions en R+D i CAPEX ascendeix a 19.682 milions de dòlars. Per 
descomptat, no és del tot ajustat, ja que no s’inclouen els costos anteriors a 
2010 ni els actius corrents en els quals també s’ha hagut d’invertir.
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Inversió en R+D i CAPEX 19.682 

Nombre d’accions (expressat en milions) 185 

Preu per acció (dòlars) 106 

Figura 2. Valor de TESLA pel Mètode del Valor de Cost.

MÈTODE DEL VALOR NET COMPTABLE

Si valorem la companyia a partir dels seus recursos propis, tindrem un 
valor de 6.618 milions de dòlars, que dividits entre el nombre d’accions en 
circulación ens proporciona un valor de 36 dòlars per acció. Valor que és 
molt inferior en comparació amb la cotització de les accions de Tesla 
(418,33 dòlars a 31 de desembre de 2019).

MÈTODE BERKUS

El mètode Berkus és un mètode de valoració de startups aplicable a 
fases primerenques del seu cicle de vida. Atès que situem a Tesla en l’etapa 
Early Stage, l’etapa immediatament posterior a la superació del punt d’equi-
libri, el mètode Berkus considerem que no és d’utilitat en aquest cas.

MÈTODE VENTURE CAPITAL

Tenint en compte que aquest mètode de valoració està pensat per a 
empreses que travessen unes circumstàncies diferents de Tesla: fase més 
primerenca del cicle de vida, no generació de beneficis... Hem pensat que 
no és aplicable a aquest cas.

MÈTODE SCORECARD

El mètode Scorecard és valuós per a comparar la startup amb altres 
referències del sector. Malgrat això, aquest mètode per a valorar empreses 
s’utilitza pre-vendes (sense ingressos per vendes) i la companyia que es-
tudiem ja ha deixat enrere aquesta etapa. Els indicadors que es fan servir 
són de tipus qualitatiu i tenen una alta càrrega subjectiva. D’altra banda, 
és una valoració basada en el valor mitjà ponderat ajustat per a empreses 
similars i considerem que qualsevol selecció d’empreses similars s’allu-
nya en excés de les hipòtesis plantejades. De la mateixa forma, que ha 
ocorregut amb el mètode Berkus, considerem que aquesta metodologia 
s’allunya del moment actual de la companyia i no aportaria valor afegit ni 
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donaria un suport fiable a les conclusions donada la possible desviació 
dels resultats.

MÈTODE DELS MÚLTIPLES

Malgrat que no existeixen companyies cotitzades certament compara-
bles a Tesla, a causa de les seves peculiaritats, hem triat 7 companyies 
americanes cotitzades amb unes certes similituds. El conjunt inclou 4 em-
preses líders en el sector de l’automoció nord-americà i 3 empreses tecnolò-
giques líders en el sector de les energies renovables (vegeu la figura 3).

Empreses comparables

General Motors

Paccar

Ford Motor (F)

IAA (IAA)

Solar Edge Technologies (SEDG)

First Solar (FSLR)

Enphase Energy (ENPH)

Font: Elaboració pròpia.

Figura 3. Companyies americanes comparables a Tesla.

Seguidament, hem calculat la mitjana dels múltiples sobre EBITDA, 
vendes i beneficis de les 7 companyies comparables (vegeu la figura 4).

Múltiple Valor mitjà del múltiple
EBITDA 22,64
VENDES 3,69 

PER 21,86
MITJANA 360 

Font: Elaboració pròpia.

Figura 4. Múltiples d’EBITDA, vendes i beneficis de les empreses compa-
rables.
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Tot seguit, es calcula el valor de TESLA a partir de cadascun dels tres 
múltiples. En el cas de l’EBITDA i de les vendes, es minorarà el valor ob-
tingut amb el deute financer net, ja que són múltiples que parteixen del valor 
empresa.

Valoració – Múltiple EBITDA
milions de dòlars

EBITDA de TESLA al 2019 4.239 

Múltiple d’empreses comparables 22,64x

Valor empresa 95.971 

Deute financer net  (8.619)

Valor dels fons propis 87.352 

Nombre d’accions (milions) 185 

Valor per acció (dòlars) 472 

Valoració – Múltiple VENDES
milions de dòlars

Vendes de TESLA al 2019 24.578 

Múltiple d’empreses comparables 3,69x

Valor empresa 90.693 

Deute financer net  (8.619)

Valor dels fons propis 82.074 

Nombre d’accions (milions) 185 

Valor per acció (dòlars) 444 

Valoració – Múltiple PER
milions de dòlars

Benefici net de TESLA al 2019 1.379 

Múltiple d’empreses comparables 21,86x

Valor dels fons propis 30.145 

Nombre d’accions (milions) 185 

Valor per acció (dòlars) 163 

Font: Elaboració pròpia.

Figura 5. Càlcul del valor de TESLA per múltiples comparables.
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MÈTODES BASATS EN EL DESCOMPTE DE FLUXOS 
DE CAIXA

Per a intentar obtenir un rang de valor el més objectiu possible de cara 
a la nostra valoració final segons el mètode de descompte de fluxos de cai-
xa, hem contemplat dos escenaris diferents. En el primer escenari hem pres 
com a referència les previsions de creixement calculades per Standard & 
Poor’s (S&P). En el segon escenari hem utilitzat unes taxes de creixement 
perpetu per a TESLA anàlogues a les de la mitjana del sector.

• DFC segons les projeccions de Standard & Poor’s

Segons S&P Global Market Intelligence, les vendes creixen a un ritme 
del 22% anual. Actualment, Tesla té un flux de caixa lliure positiu, i es pre-
veu que en el futur sigui molt superior a causa de l’increment de la produc-
ció i vendes. 

A la figura 6 es presenten els fluxos de caixa lliure previstos fins al 
2029. Hem partit de l’EBITDA per a arribar finalment al benefici net opera-
tiu després d’impostos (NOPAT, net operating profit after taxes) després 
d’haver restat l’amortització i aplicat l’Impost de societats (25%). A conti-
nuació, al NOPAT li agreguem l’amortització i li llevem les inversions en 
l’immobilitzat (CAPEX) i les necessitats operatives de fons (NOF) per a 
obtenir el flux de caixa lliure del període. El CAPEX s’estima en 2.388 
milions de dòlars anuals al 2020, incrementant-se fins als 3.280, d’acord 
amb S&P. Les Necessitats Operatives de Fons (NOF) s’han projectat sobre 
la base de les previsions de S&P.
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Font: Elaboració pròpia.

Figura 6. Estimació dels fluxos de caixa lliure sobre la base de les previsi-
ons de S&P.
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Sobre la base de les dades de la figura 6 es pot calcular el valor de TES-
LA com es mostra a la figura 7. Hem estimat un creixement a perpetuïtat del 
4,4%, d’acord amb les perspectives del sector segons McKinsey. Hem estimat 
una taxa de descompte WACC del 8,75% (vegeu l’Annex al final). El Deute 
Financer Net per import de 8.619 milions de dòlars inclou els passius finan-
cers a curt i llarg termini menys l’efectiu i assimilables i inversions financeres.

Valor terminal 787.728 

Creixement a perpetuïtat 4,40%

Valor actual dels fluxos de caixa 92.693 

Valor actual del valor terminal 355.077 

Valor empresa 447.770 

Deute financer net  (8.619)

Valor dels fons propis 439.151 

Nombre d’accions (milions) 185 

Preu per acció (dòlars) 2.374 

Font: Elaboració pròpia.

Figura 7. Valor de l’acció en l’escenari plantejat per S&P (dades en dòlars).

Seguidament, s’elabora una anàlisi de sensibilitat per a les diferents 
taxes de descompte i creixement de la perpetuïtat (vegeu les figures 8 i 9). 
Com podem observar el valor central per als fons propis és de 439.151 mi-
lions de dòlars o 2.374 dòlars per acció.

Taxa de descompte

8,25% 8,50% 8,75% 9,00% 9,25%

Taxa de 
creixement 
perpetu

3,90% 456.172 427.069 401.015 377.562 356.343

4,15% 479.630 447.570 419.047 393.511 370.523

4,40% 506.134 470.573 439.151 411.194 386.164

4,65% 536.321 496.562 461.707 430.910 403.506

4,90% 571.013 526.163 487.194 453.030 422.842

Font: Elaboració pròpia.

Figura 8. Anàlisi de sensibilitat del valor dels fons propis de TESLA se-
gons les previsions de S&P (milions de dòlars).
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Taxa de descompte

8,25% 8,50% 8,75% 9,00% 9,25%

Taxa de 
creixement

3,90% 2.466 2.308 2.168 2.041 1.926

4,15% 2.593 2.419 2.265 2.127 2.003

4,40% 2.736 2.544 2.374 2.223 2.087

4,65% 2.899 2.684 2.496 2.329 2.181

4,90% 3.087 2.844 2.633 2.449 2.286

Font: Elaboració pròpia.

Figura 9. Anàlisi de sensibilitat del valor de l’acció de TESLA segons les 
previsions de S&P (dades en dòlars).

D’acord amb les previsions de S&P, la taxa WACC i les altres variables 
anteriorment esmentades, considerem que les accions estan infravalorades, 
i el seu valor per acció a 31 de desembre de 2019 seria d’uns 2.374 dòlars.

• DFC segons les projeccions de creixement del sector

Alternativament, també hem valorat TESLA a partir de les projeccions 
del sector segons McKinsey, que estima que creixerà un 4,4% fins al 2030. 
Considerem que aquest escenari és pessimista per a la Companyia tenint en 
compte el creixement històric de Tesla i la seva capacitat de fabricació rela-
cionada amb la recentment inaugurada giga factoria (vegeu la figura 10).
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Font: Elaboració pròpia.

Figura 10. Estimació dels fluxos de caixa lliure sobre la base de les previ-
sions del sector segons McKinsey.
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L’EBITDA s’ha projectat sobre la base de la ràtio històrica, mante-
nint-se constant al llarg de la projecció en un 17,2%. La dotació de l’amor-
tització fa referència principalment a la despesa d’amortització dels actius 
fixos i el CAPEX estimat. Estimem el CAPEX en 1.296 milions de dòlars 
anuals sobre la base del CAPEX històric (2010-2019) de TESLA, incre-
mentant-lo segons l’IPC projectat per l’FMI per als EUA. Les Necessitats 
Operatives de Fons (NOF) les hem estimat sobre la base del patró històric, 
representant regularment un 4% sobre les vendes. Hem estimat un impost 
de societats del 25%.

Amb aquestes hipòtesis el valor de TESLA s’acompanya en la figura 11.

Valor terminal 250.255 

Creixement a perpetuïtat 4,40%

Valor dels fluxos de caixa 23.444 

Valor actual del valor terminal 144.281 

Valor empresa 167.725 

Deute financer net  (8.619)

Valor dels fons propis 159.106 

Nombre d’accions (milions) 185 

Preu per acció (dòlars) 860 

Font: Elaboració pròpia.

Figura 11. Valor de l’acció en l’escenari plantejat per al sector per McKinsey 
(dades en dòlars).

Hem estimat una taxa de descompte WACC del 5,97% (vegeu l’An-
nex). El Deute Financer Net per import de 8.619 milions de dòlars inclou els 
passius financers a curt i llarg termini menys l’efectiu i assimilables i inver-
sions financeres. En les figures 12 i 13 s’acompanyen les anàlisis de sensi-
bilitat del valor de TESLA.
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Taxa de descompte

5,47% 5,72% 5,97% 6,22% 6,47%

Taxa de 
creixement 

3,90% 236.911 190.632 159.106 136.248 118.915

4,15% 236.911 190.632 159.106 136.248 118.915

4,40% 236.911 190.632 159.106 136.248 118.915

4,65% 236.911 190.632 159.106 136.248 118.915

4,90% 236.911 190.632 159.106 136.248 118.915

Font: Elaboració pròpia.

Figura 12. Anàlisi de sensibilitat del valor dels fons propis de TESLA segons 
les previsions de McKinsey (milions de dòlars).

Taxa de descompte
5,47% 5,72% 5,97% 6,22% 6,47%

Taxa de 
creixement

3,90% 1.281 1.030 860 736 643
4,15% 1.281 1.030 860 736 643
4,40% 1.281 1.030 860 736 643
4,65% 1.281 1.030 860 736 643
4,90% 1.281 1.030 860 736 643

Font: Elaboració pròpia.

Figura 13. Anàlisi de sensibilitat del valor de l’acció de TESLA segons les 
previsions de McKinsey (dades en dòlars).

Com podem observar, el valor central per als fons propis és de 159.106 
milions de dòlars o 860 dòlars per acció.

3. Conclusions

El procés de valoració de startups és complex i hem vist també com 
tampoc no existeix un únic mètode que generalment sigui més plausible que 
la resta, perquè el mètode més adequat per a cada cas depèn de les particu-
laritats de la startup però sobretot de l’etapa del cicle de vida en què es 
troba. En el cas concret de Tesla, a la fi de 2019 la podíem situar en un punt 
intermedi entre l’etapa Late Seed i l’etapa de creixement després del recent 
abast del punt d’equilibri. Això ens ha portat a descartar l’aplicació d’uns 



168  D. Escartín, À. Marimon, A. Rius, X. Vilaseca, À. Vives: La valoració de Tesla

certs mètodes —Berkus, Scorecard i Venture Capital— amb un alt compo-
nent qualitatiu que han estat dissenyats per a valorar startups que es troben 
en una etapa més primerenca del seu cicle.

Una vegada descartats els mètodes no adequats, hem intentat establir 
una aproximació quantitativa al valor de Tesla mitjançant l’aplicació de di-
versos mètodes de valoració de startups. Després de l’aplicació dels mèto-
des que sí que són coherents amb l’etapa en la qual es troba Tesla, ens tro-
bem davant d’un ventall de resultats molt ampli que comprèn valoracions 
entre 35,77 i 2.373,79 dòlars per acció.

Aquesta discrepància entre els mètodes de valoració que valoren una 
mateixa companyia és deguda a què existeixen mètodes, com el del Valor 
Net Comptable, que basen el seu resultat estrictament en la realitat de la 
companyia avui dia sense tenir en compte possibles factors d’èxit futurs que 
encara no es reflecteixen a la foto dels estats financers actuals. No obstant 
això, i malgrat les grans incerteses objectives que sembren dubtes sobre el 
futur de la companyia, com el fet de no haver obtingut uns resultats positius 
durant un exercici complet, la feble estructura del passiu de la companyia, 
les constants tensions de liquiditat que han requerit l’entrada de fons d’in-
versió sobirans dins de l’accionariat o les constants tensions internes entre 
el CEO —Elon Musk— i els accionistes; considerem que seria un error 
donar com a vàlida una valoració quantitativa que no contempli fets com el 
gran valor de la marca o el gran canvi social que ja s’està produint en la 
nostra societat i que probablement afavorirà una expansió molt més gran 
fins i tot de la que en el dia d’avui podem preveure.

Per tots els motius exposats, considerem que el millor mètode per a 
valorar a Tesla és el descompte per fluxos de caixa amb escenaris, ja que és 
un mètode dinàmic, aplicable si es disposa de la informació financera com-
pleta de la companyia, i que té en compte la capacitat futura de generar 
rendiments, considerant múltiples factors i permetent contemplar diversos 
escenaris. I és ideal tenint present la grandària de l’empresa, el seu paper 
com a líder d’un sector on avantatja, en molt, a la competència i el seu ampli 
accés a fonts de finançament. Per tant, utilitzarem els resultats d’aquest mè-
tode com a base per a les nostres recomanacions, complementant també 
amb elements qualitatius a tenir en compte per a les nostres conclusions.

Per contra, considerem que tant el mètode del Valor de Cost com la 
resta dels mètodes aplicats s’allunyen de la valoració obtinguda mitjançant 
el DCF i queden una mica desvirtuats, a causa del moment d’expansió que 
travessa la companyia i al seu model de negoci tan peculiar. De fet, quan 
hem aplicat l’estudi de valoració per múltiples, no hem trobat companyies 
cotitzades amb característiques comparables. I per a aconseguir delimitar al 
màxim la valoració, hem elaborat un conjunt de companyies utilitzant líders 
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del sector de l’automòbil i grans empreses que treballen amb energies reno-
vables. 

Així doncs, i tornant als resultats obtinguts segons el mètode DFC, 
considerem que el valor de les accions de Tesla en el mercat estava infrava-
lorat respecte al seu valor real. I és que fins i tot considerant l’escenari més 
conservador que es basa a determinar que el creixement de Tesla, en els 
pròxims anys, estarà en línia amb el creixement del sector tot i ser l’empresa 
líder amb molta diferència, hem obtingut que el valor de Tesla a la fi de 
2019 hauria d’estar al voltant dels 860 euros per acció i, per contra, la seva 
cotització borsària al tancament de 2019 era de 414,70 dòlars per acció.

Aquesta infravaloració de Tesla encara és més accentuada si prenem 
com a vàlides les previsions de Standard & Poor’s. Si es complissin aques-
tes previsions de creixement, el valor de Tesla a la fi de 2019 aconseguiria 
els 2.373,79 dòlars per acció.

Exposat tot l’anterior, considerem excessivament pessimista valorar 
l’empresa líder del sector aplicant la taxa de creixement mitjana d’aquest. 
De manera anàloga però en sentit contrari, considerem que és poc probable 
que es compleixin les previsions de Standard & Poor’s durant tots els anys. 
En conseqüència, valorem una acotació del rang que situaria el valor de 
TESLA en un interval entre 1.400 i 1.800 dòlars per acció. Partint del rang 
inicial entre 36 i 2.374 dòlars per acció, l’hem anat delimitant fins a l’obten-
ció del rang final comentat.

D’altra banda, la incertesa creada per la pandèmia de la COVID-19 ha 
provocat que hàgim hagut de marcar el final de l’horitzó temporal del nostre 
estudi a 31 de desembre de 2019 sense haver pogut entrar a valorar la puja-
da tan pronunciada de la cotització de Tesla durant el primer trimestre de 
2020. També resultaria interessant realitzar una revisió del present estudi 
una vegada que les dades econòmiques post COVID-19 siguin prou fiables 
i el grau d’incertesa s’hagi reduït respecte de l’actualitat per a valorar si les 
conseqüències de la pandèmia tindran un efecte conjuntural sobre les em-
preses del calibre de Tesla o per contra implicarà conseqüències estructurals 
d’importància més profunda.
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Annex

Càlcul de la taxa WACC per a Tesla
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Càlcul de la taxa WACC de TESLA com a empresa consolidada 
del sector de l’automoció

Si Tesla creixés de manera estable, sense dependre de complir fites o 
no, com serien els llançaments de nous models, l’ampliació de la capacitat 
de les seves fàbriques, o altres factors, la seva acció tendiria a comportar-se 
de forma més semblant al sector. Per aquest motiu, la WACC aquí calculada 
té la beta del sector de l’automoció per als Estats Units, d’acord amb l’anà-
lisi d’Aswath Damodaran, de la Stern Business School NYU.
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