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 Ao longo dos últimos anos, as empresas de mediana e de pequena capitalización 
foron  adquirindo  un  papel  máis  importante  no  desenvolvemento  dos  merca-
dos de capitais. Debido á desconfianza xerada polos feitos vividos desde comezos 
do século actual, sobre todo a raíz da picada da burbulla tecnolóxica, os investido-
res puxeron en corentena os grandes valores −aqueles de máis alta capitalización, 
incluídos no selectivo Ibex-35®− para buscar empresas menos endebedadas e, xa 
que logo, cuns balances máis saneados. Así, o sector de empresas de menor capita-
lización converteuse en protagonista da actividade investidora e en obxecto de im-
portantes operacións corporativas e financeiras que marcan a actualidade dos mer-
cados. Un exemplo disto ofréceo o feito de que no ano 2006, cos máximos históri-
cos bolsistas, o fondo de investimento que mellor se comportou, con máis dun 60% 
de rendibilidade, investiu en compañías deste sector, e a tendencia parece continuar 
este ano. 
 Aínda que a experiencia demostra que o tamaño dunha compañía é un dos prin-
cipais determinantes da liquidez das súas accións, é evidente que existen outros 
factores dos que tamén depende. A política empresarial orientada cara á xestión do 
valor, a transparencia informativa e unha estratexia de comunicación adecuada po-
den producir importantes beneficios para a empresa, que se traducen nun compor-
tamento  eficiente  no  mercado.  Consecuentemente,  estas  empresas  poden  ato-
par  na  bolsa  unha  alternativa  de  financiamento  para  o  seu  crecemento  de  al-
to valor. 
 Consciente disto, Bolsas y Mercados Españoles (BME), a sociedade que xestio-
na o mercado bolsista español, lanzou no ano 2005 unha nova familia de índices 
Ibex: o Ibex Medium Cap® e o Ibex Small Cap®. Estes índices, compostos por 
vinte e por trinta empresas, respectivamente, teñen como obxectivo principal reali-
zar un seguimento da actividade e dos resultados destas compañías, mellorar a súa 
visibilidade no mercado e aumentar a súa liquidez, un dos factores esenciais para a 
toma de decisións de investimento tanto por parte dos investidores individuais co-
ma dos institucionais. Con isto trátase, ademais, de reducir o elevado grao de con-
centración da maior parte das bolsas europeas e, en particular, da española, na que 
un 65% da contratación se concentra en só cinco valores (concretamente, na actua-
lidade, en Telefónica, no BSCH, no BBVA, en Iberdrola e en Repsol YPF), por-
centaxe que aumenta significativamente se na listaxe incluímos o resto de valores 
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do selectivo Ibex-35, aínda que en termos de capitalización estes trinta e cinco va-
lores representan un 40% do valor total do mercado.  
 A estratexia de revitalizar o mercado das empresas de mediana e de pequena ca-
pitalización tamén inclúe a celebración dun foro anual desde o ano 2005, e o recen-
te lanzamento do mercado de fondos cotizados (ETF ou Exchange Traded Funds) 
sobre os índices anteriormente mencionados.  
 Así mesmo, esa estratexia xustifica o oportunismo e a utilidade desta publica-
ción que, precisamente, arranca cunha descrición en profundidade dos ditos índi-
ces, do seu xurdimento e da súa composición, traballo elaborado por expertos da 
Bolsa española. A continuación preséntase, a modo de guía, unha análise polo 
miúdo e en profundidade de 89 compañías de mediana e de pequena capitalización, 
cotizadas (ao peche do exercicio 2006) no Sistema Electrónico da Bolsa Española 
(SIBE).  
 En cada unha das “fichas de empresa” que compoñen o texto inclúese: 
 
− Os datos básicos da compañía: creación e evolución, breve descrición da súa acti-

vidade, produtos, empresas do grupo e, de ser o caso, mercados nos que opera, 
expansión internacional, etc. 

− A distribución do capital entre os membros do consello de administración e os 
principais accionistas. 

− O balance e as contas de resultados dos dous últimos anos. 
− A análise do valor: ofrécense diversos indicadores e datos estatísticos do seu re-

sultado na Bolsa nos últimos catro anos, así como a evolución do seu prezo e o 
volume contratado desde o ano 2000. Entre as variables que reflicten o compor-
tamento do valor podemos atopar o volume de negociación efectivo total e medio 
diario, o total anual de transaccións e a media diaria, a volatilidade anual, a beta, 
o R2 e a Lambda de Kyle. 

 
 A guía constitúe un traballo compilador único, e reflicte un esforzo analítico 
importante por parte dos autores, estudantes do Máster de Banca e Mercados Fi-
nanceiros, que organiza a Escola de Finanzas da Coruña. As principais fontes de 
datos para este traballo foron a propia Bolsa de Madrid, a Sociedade de Bolsas e a 
Comisión Nacional do Mercado de Valores. 
 Ofrece unha información dun gran valor que pode resultar especialmente útil 
para os analistas e para os participantes no mercado, para os actuais e potenciais 
investidores e para todos aqueles interesados en incrementar os seus coñecementos 
sobre este sector de empresas, que constitúe unha parte cada vez máis importante 
do tecido empresarial español. Ademais, esta edición en inglés −existe unha pri-
meira publicada por NetBiblo no ano 2006− busca o recoñecemento do sector das 
empresas de mediana e de pequena capitalización no exterior, o cal responde á vo-
cación aperturista do mercado español. 
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