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BiG inicia análise da REN e atribui
potencial de valorização de 7,6% às
ações
Leonor Mateus Ferreira
15:10

O crescimento possível graças a duas aquisições e a atratividade
do dividendo são as razões para a con ança do BiG nas ações da
REN. O elevado peso dos impostos nas contas é, no entanto, o
maior risco.
O BiG – Banco de Investimento Global anunciou esta terça-feira o início da
cobertura de análise da REN – Rede Elétrica Nacional. Os analistas atribuem um
preço-alvo às ações da elétrica de 2,83 euros, o que representa um potencial de
valorização de 7,6% face ao preço de fecho de segunda-feira, nos 2,63 euros,
justi cado pela con ança no crescimento da empresa após as aquisições feitas.
“Com a questão dos direitos das ações no passado, a REN está pronta
para começar a colher os frutos das aquisições bem-sucedidas da Electrogas e da
Portgás. Estas empresas proporcionam à REN um crescimento muito necessário,
como mostra a base estável de ativos (e consequentemente receitas) dos ativos
correntes”, explica a análise do BiG.
A reforçar a con ança na REN está também a “atratividade” do dividendo, sendo
que a dividend yield está acima dos valores médios de mercado e do setor
das utilities.
Por outro lado, o aumento das taxas de juro e os impostos são os principais
riscos identi cados, dada a aproximação da normalização da política monetária
do Banco Central Europeu (BCE). Quanto ao primeira tema, o BiG considera que a
REN está preparada para o cenário, dando relevância ao segundo.
“O imposto extraordinário ao setor energético têm sido bastante negativos para
os resultados da empresa, levando a um peso relacionado com impostos de
quase 40% desde a sua aplicação. A decisão do Tribunal Constitucional sobre o
imposto, esperado ainda este ano, é um dos maiores catalisadores para as ações”,
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acrescentou.
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