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Miguel Baltazar

 
26 de abril de 2019 às 08:30

Mercado volta-se agora para o plano
estratégico da EDP
Os analistas acreditam que este desfecho já estava a ser
descontado pelas ações da elétrica. E antecipam que regresse
alguma "normalidade".

Com a oferta pública de aquisição (OPA) afastada, as atenções dos

investidores deverão agora voltar-se para o cumprimento do plano

estratégico da EDP, acreditam os analistas. Os especialistas

sublinham que este desfecho já estava a ser descontado pelo mercado,

pelo que não deverá ter um impacto relevante nas ações. 

 

"O mercado está já provavelmente concentrado na execução do plano
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estratégico apresentado para o

período 2019/2022, envolvendo um

aumento dos investimentos a serem

realizados, assim como a venda de

ativos (onde deveremos ter

eventualmente maior visibilidade até

ao �nal do ano)", antecipa Albino

Oliveira, analista da Patris Corretora.

 

Também Pedro Lino, administrador

da Dif Broker, defende que agora os

principais fatores a condicionar o

rumo das ações "serão o

cumprimento do plano estratégico,

nomeadamente a criação de valor

acionista com a rotação de ativos e a

distribuição de dividendos".   

 

PUB

Já João Queiroz, diretor da banca online do Banco Carregosa, destaca

como pontos menos favoráveis da EDP "o seu elevado endividamento

relativo que num hipotético cenário de aumento de taxas de juros
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teria impacto nos resultados por via dos encargos �nanceiros, alguns

desa�os da regulação do mercado de energia e concorrência, e a

implementação pelo Estado de um quadro �scal penalizador do setor

energético".  

 

Na primeira reação à AG, as ações fecharam a descer 0,91% para os

3,37 euros, ainda que tenham chegado a subir 0,68% durante a

negociação. Com este desempenho, a EDP completou a terceira sessão

de perdas. "Esta decisão era provavelmente já aguardada pelos

mercados, principalmente após os comentários recentes da CTG.  

 

Aliás, a cotação da EDP negociava já bem acima do preço subjacente à

oferta (3,26 euros), sugerindo que o mercado atribuía já pouca

probabilidade à oferta poder prosseguir nas atuais condições", frisa

Albino Oliveira. 

 

"As ações devem regressar à ‘normalidade’ tendo um suporte perto

do valor da OPA, ou seja o �m da OPA não deverá ter um impacto

negativo no preço", conclui Pedro Lino.

 
 

 


