
6/4/2019 João Queiroz: Ações da Mota-Engil ainda têm potencial de subida - Bolsa - Jornal de Negócios

https://www.jornaldenegocios.pt/mercados/bolsa/detalhe/joao-queiroz-acoes-da-mota-engil-ainda-tem-potencial-de-subida 1/3

Joaquim Norte de Sousa

 
08 de março de 2019 às 10:00

João Queiroz: "Ações da Mota-Engil
ainda têm potencial de subida"
O diretor da banca online do Banco Carregosa acredita que a
Mota-Engil continua a apresentar potencial de subida. João
Queiroz realça, porém, que a evolução estará dependente de
algumas geogra�as, como a africana.

O diretor da banca online do Banco Carregosa acredita que a empresa

continua a apresentar potencial de subida. João Queiroz (na foto)

realça, porém, que a evolução estará dependente de algumas

geogra�as, como a africana. 
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A Mota-Engil lidera os ganhos na bolsa. O que justi�ca este

desempenho? 

Os resultados, a evolução da carteira de encomendas e os indicadores

de atividade que apresentou ao mercado no dia 1 de março, bem como

a perspetiva de melhoria dos recebimentos da sua atividade em

Angola (que podem impactar a sua tesouraria e possivelmente

poderiam reduzir endividamento), auxiliaram as mais recentes

valorizações. Apesar de valorizar 45,6% face ao mínimo (1,49 euros)

de dezembro passado, a sua atual cotação é menos de metade do que

detinha em meados desse ano de 2018 (4,195 euros). 

 

PUB

A Mota-Engil tem potencial para estender os ganhos?  

Dependerá da forma como algumas geogra�as poderão evoluir,

sobretudo, o mercado africano que tem recebido muito investimento

externo mas que detém alguns desa�os. Apesar do ano de 2018 ter

sido desa�ante para as empresas multinacionais – de que a Mota-

Engil é um exemplo – o seu modelo de negócio e a distribuição de

mercados e geogra�as, permitiu que conseguisse registar valores

máximos históricos de encomendas e de volumes de negócios com

valores de redução do endividamento. Assim, o seu potencial parece

existir.
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