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Resultats al tancament del quart trimestre de 2015

Banc Sabadell guanya 708,4 milions d’euros
el 2015 i millora tots els seus marges

El president Josep Oliu, en un moment de la seva compareixença davant els mitjans de comunicació.

• El beneﬁci net sense TSB puja un 57,8%, ﬁns als 586,4 milions d’euros.
• El marge d’interessos millora durant l’any un 41,7%, ﬁns als 3.202,8 milions.
• La morositat cau al 7,79% i els actius problemàtics es redueixen a més ritme
del que es preveia.
• La ràtio de capital fully loaded es situa en l’11,4%, molt per sobre de les exigències reguladores del 9,25%.

Retribució de
0,07 euros
El Consell d’Administració de Banc
Sabadell va acordar, a la seva reunió del 28 de gener, proposar a la
pròxima Junta General Ordinària
d’Accionistes l’aprovació d’una retribució a l’accionista de 0,07 euros per
acció. D’aquest total, 0,05 euros es
retribuiran de manera flexible (scrip
dividend) a elecció de l’accionista, en
accions noves i/o en efectiu, i 0,02
euros complementaris per acció, mitjançant el lliurament d’accions procedents de l’autocartera del Banc per
un import equivalent.

Edita:
Servei de Relacions amb els Accionistes

El grup Banc Sabadell ha tancat l’exercici de 2015 amb un increment del seu
benefici net atribuït del 90,6%, fins als
708,4 milions d’euros, per sobre de les
previsions del consens de mercat. Els
comptes del grup inclouen l’aportació del
banc britànic TSB Banking Group, des del
30 de juny passat. Excloent-ne TSB, els
beneficis de Banc Sabadell es situen en
586,4 milions d’euros, cosa que implica
un increment en termes comparables i
respecte a 2014 del 57,8%.
Els resultats de Banc Sabadell demostren la fortalesa del seu marge d’interessos, impulsat pel menor cost dels
recursos tant en els dipòsits de la clientela com en el mercat de capitals, i malgrat un entorn de tipus baixos. Aquesta
magnitud s’ha incrementat un 41,7% el
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2015, fins als 3.202,8 milions d’euros, respecte al tancament de 2014.
En termes trimestrals, ha mantingut també la seva tendència positiva ja que ha augmentat un 2,3%
entre setembre i desembre, fins als
962,5 milions d’euros. Excloent-ne
TSB, va créixer un 17,9% interanual
i un 2,4% l’intertrimestral. El marge
de clients en tancar 2015 va arribar al 2,59% sense incloure-hi TSB
(2,75% amb TSB) respecte al 2,35%
de 2014, un percentatge que es
situa entre els més alts del sector
a Espanya.

Objectius complerts
El 2015, Banc Sabadell ha complert tots els objectius del segon
any del pla estratègic TRIple 20142016, enfocat en la Transformació,
la Rendibilitat i la Internacionalització. Ha estat l’exercici de l’adquisició de TSB, una fita històrica que,
juntament amb l’obertura del banc
a Mèxic i la presència a Colòmbia i
el Perú, eleva al 32% la cartera de
crèdit que és fora d’Espanya, la qual

cosa supera les estimacions que es
van fer amb aquest pla de negoci.
Banc Sabadell ha tancat l’any amb
una forta posició de capital. El CET1
fully loaded s’ha situat en l’11,4%,
molt per sobre de les exigències
reguladores del 9,25%. Aquest percentatge exigit pel regulador és el
segon menor del requerit als bancs
espanyols, cosa que demostra que
el BCE atribueix a Banc Sabadell un
risc baix.
Els resultats per operacions financeres (ROF) han totalitzat 1.208,2
milions d’euros, cosa que comporta
una caiguda del 31,5%, ja que en
l’exercici de 2014 es van comptabilitzar 1.860,7 milions d’euros per
transacció d’actius financers disponibles per a la venda.

Més provisions
Les provisions totals el 2015 es van
situar en 2.333,2 milions d’euros,
un 6,7% menys que l’any anterior,
després de dedicar a aquesta partida 377,9 milions d’euros els tres
darrers mesos.
31.12.2014

RÀTIOS
Eficiència 1
Core capital / Common equity
Morositat
Cobertura de dubtosos

31.12.2015

31.12.2015
ex-TSB

%

%

%

53,14

50,45

46,16

11,7

11,5

–

12,74

7,79

9,86

49,4

53,6

53,1

MITJANS
Nombre d’oficines
Nombre d’empleats i empleades
1

2.320

2.873

2.259

17.529

26.090

17.866

Per calcular aquestes ràtios, s’ajusta el marge brut considerant en ambdós anys només els ROF i les diferències
de canvi recurrents.

Ha estat un any en què les comissions han evolucionat amb força i en
què s’ha millorat de manera substancial la qualitat dels actius. Els
ingressos per aquest concepte van
pujar fins a 1.003,3 milions d’euros
en tancar l’exercici de 2015, cosa
que ha implicat un creixement interanual del 16,5% i del 0,4% en comparació del trimestre anterior. Sense
TSB, els ingressos per comissions
van ascendir fins als 924,5 milions
d’euros i van comportar un creixement del 7,4% interanual.

Més recursos de clients
Els recursos de clients al balanç
van augmentar fins als 131.489,2
milions d’euros (96.227 sense
considerar TSB), el que representa
un increment interanual del 39,2%
(1,9% sense considerar TSB). El
total de recursos de clients de
fora de balanç es va elevar fins als
37.381,1 milions d’euros i va créixer
un 23% respecte a l’any anterior. La
inversió creditícia bruta, excloent-ne
l’adquisició temporal d’actius i el
saldo d’actius dubtosos, va tancar
desembre de 2015 amb un saldo
de 140.226,4 milions d’euros.
La morositat ha seguit reduint-se en
els darrers tres mesos de l’exercici
per la forta reducció en el saldo de
dubtosos i s’han incrementat els
percentatges de cobertura sobre
actius dubtosos a nivells confortables. Va tancar l’any en el 7,79%
des del 8,51% del passat mes de
setembre, i sense TSB, també va
baixar de manera significativa a
nivells d’un sol dígit: 9,86%.

31.12.2014

31.12.2015

Variació
Absoluta

Actius totals

163.345.673

208.627.771

45.282.098

27,7%

1,2%

Inversió creditícia bruta de clients (1)

117.963.953

152.696.838

34.732.885

29,4%

-1,1%

94.460.668

131.489.191

37.028.523

39,2%

1,9%

Dades acumulades en milers d’euros

Variació Var. Relativa
Relativa
ex-TSB

MAGNITUDS DEL BALANÇ

Recursos de clients en balanç
Recursos de clients de fora de balanç

30.378.809

37.381.078

7.002.269

23,0%

23,0%

Fons propis

10.223.743

12.274.945

2.051.202

20,1%

–

Marge d’interessos

2.259.706

3.202.830

943.124

41,7%

17,9%

Marge brut

4.800.526

5.478.370

677.844

14,1%

1,3%

Marge abans de dotacions

2.749.104

2.862.993

113.889

4,1%

0,5%

371.677

708.441

336.764

90,6%

57,8%

(1)

Sense adquisició temporal d’actius

RESULTATS

Benefici atribuït al grup

InfoAccionista
Número 64 • Gener de 2016

2

L’acció SAB durant el 2015
La borsa espanyola va començar
l’any 2015 amb molta força i va arribar a acumular pujades superiors al
15% fins a mitjan abril. No obstant
això, a partir del tancament del primer quadrimestre es va iniciar un
canvi de tendència que, després de
diversos episodis d’inestabilitat, va
acabar desembocant en un tancament anual negatiu.
A mitjan juliol es va arribar a l’acord
entre el govern grec i les autoritats
europees per a un tercer rescat, la
qual cosa va relaxar considerablement les tensions en la renda variable i el deute sobirà europeus. En
ple període estiuenc van renéixer
les preocupacions respecte a l’alentiment de l’economia xinesa, cosa
que va propiciar que la volatilitat i
les caigudes tornessin als mercats.
L’espectacular baixada del preu del
cru va pesar com una llosa en els
països productors, i també en els
emergents, per l’impacte directe en
el preu de les matèries primeres i
en la seva activitat econòmica.
Durant l’últim trimestre de l’any s’ha
mantingut la tendència a la baixa.
Entre els factors que més han incidit
en la caiguda, cal destacar les crisis
de caràcter geopolític a escala internacional, la decepció en els mercats
després de la reunió del BCE de
desembre, la pujada dels tipus d’interès per part de la Reserva Federal
nord-americana i l’ensorrament del
petroli. El mercat borsari espanyol,
tot i les bones xifres de creixement
del PIB, s’ha vist afectat negativament per la incertesa regnant a la
part final de l’any.
Tant l’acció SAB com les de les
principals entitats financeres espanyoles no s’han escapat d’aquest
entorn volàtil i les cotitzacions, en
conjunt, han tancat l’exercici amb
caigudes generalitzades. En el gràfic es pot constatar el descens que
ha patit el sector.
3

Preus i volums de l’acció SAB

2014
2015

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

Preu
final €
2,205
2,244
2,455
2,279
2,397
2,306
2,165
2,074
1,900
1,642
1,759
1,747
1,635

Preu
màxim €
2,713
2,474
2,490
2,499
2,418
2,435
2,356
2,285
2,105
1,885
2,047
1,844
1,800

Preu mínim
€
1,820
2,053
2,080
2,161
2,200
2,260
2,060
2,031
1,726
1,577
1,629
1,654
1,606

Volum mitjà
diari (títols)
27.329.259
31.230.385
28.049.045
40.522.541
40.684.714
29.386.742
32.330.480
32.318.675
25.858.078
34.381.388
38.848.622
28.650.250
23.263.916

Variació
Des. 2014 - Des. 2015

-25,85%

Des. 2014 - Des. 2015*

-15,01%

* Variació incloent-hi el valor mitjà dels drets de l’ampliació de capital d’abril de 2015.

Evolució de les cotitzacions
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31.12.14

31.03.15

Sabadell
Santander
BBVA

30.06.15

CaixaBank
Bankia
Popular

30.09.15

31.12.15

Bankinter
IBEX-35

Dades tècniques*
5.439.244.992

Nombre d’accions

265.935

Nombre d’accionistes
Contractació mitjana diària (gener-desembre, en títols)

32.155.802

Contractació mitjana diària (gener-desembre, en euros)

67.193.032
8.893.165.562 €

Capitalització
BPA

0,13 €

(benefici net atribuït per acció)

12,55 x

PER (preu/benefici net atribuït)
Valor comptable per acció

2,26 €

P/VC (preu/valor comptable)

0,72 x

Rendibilitat per dividend (respecte al tancament de desembre de 2014)

2,22%

Rendibilitat per dividend (respecte al tancament de desembre de 2015)

3,00%

* El 31 de desembre de 2015.
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Un 2015 amb grans ﬁtes, un 2016 amb més reptes

Una imatge de la Reunió Anual de Directius que va tenir lloc el desembre passat a Barcelona.

Banc Sabadell va aplegar el desembre passat a Barcelona més de 600
executius en la Reunió Anual de
Directius, un esdeveniment en el
qual es va donar compte dels resultats assolits el 2015 i les perspectives de negoci de 2016. El president,
Josep Oliu, va destacar que, “per a
nosaltres, l’any 2015 ha estat excellent en la gestió dels ingressos, no
només pel marge o les comissions,
sinó també pels ingressos financers”. En aquest sentit, va afegir que
“els resultats han estat creixents
i en el camí previst, amb avanços
molt notables en el sanejament del
balanç, 3.000 milions aquest any”.
Així mateix, Oliu va destacar com a
fites essencials l’adquisició del banc

britànic TSB, els avanços realitzats
en la transformació digital, comercial i del model operatiu, i l’inici
del desenvolupament del negoci a
l’Amèrica Llatina.
De la mateixa manera, va afegir
que, “sens dubte, ha estat un gran
any, però evidentment encara ens
queden reptes per assumir i hi ha
vies de millora”, amb objectius fonamentals encaminats a continuar
reduint la taxa de morositat fins al
6%, assolir un ROTE del 10% i arribar a una ràtio d’eficiència del 48%.
El conseller delegat, Jaume Guardiola, va assumir com a objectiu de
2016 la millora del marge i el control estricte dels costos, i va anunciar un increment del crèdit.

TSB augmenta la seva cartera d’hipoteques
El novembre passat, TSB va adquirir a Northern Rock, entitat intervinguda pel Banc d’Anglaterra el 2007,
una cartera d’hipoteques de 3.300
milions de lliures (4.468 milions
d’euros). Aquesta operació, que
suposa incorporar un flux de 34.000
clients, forma part de l’estratègia
de la filial anglesa de Banc Sabadell de créixer en el mercat britànic. El període mitjà d’amortització
d’aquests préstecs és d’uns 10

Oﬁcina de TSB a Londres.

Sabadell ja opera a Mèxic
com a banc comercial
Des del 4 de gener passat i un
cop obtinguda la llicència bancària,
Banc Sabadell ja opera a Mèxic en
els segments de banca d’empreses
i banca corporativa. A final d’any
posarà en marxa la banca personal. Per a aquest exercici, l’entitat
preveu concedir préstecs per un
import superior als 1.600 milions
de dòlars i espera captar més de
200 clients en banca d’empreses.
Francesc Noguera, conseller delegat de Banc Sabadell a Mèxic, considera que “l’obtenció de la llicència representa la culminació d’una
sèrie de procediments i requisits
complerts satisfactòriament. Això
demostra la nostra capacitat tecnològica, experiència bancària i
fortalesa financera per assegurar el
servei de qualitat que oferirem als
nostres clients”.

Premis a les campanyes
publicitàries
Banc Sabadell i Solvia han aconseguit tres guardons en els XVII
Premis a l’Eficàcia de la Publicitat,
que anualment convoca l’Associació Espanyola d’Anunciants (AEA).
Durant la gala que es va celebrar el
29 d’octubre passat al Teatro Real
de Madrid, Banc Sabadell va aconseguir dos ors, màxim reconeixement
del certamen, per la seva campanya
“A prop” en les categories d’eficàcia en comunicació comercial i en
estratègia més innovadora. També
Solvia va veure reconeguda la seva
campanya publicitària amb una plata
en la categoria d’eficàcia en comunicació comercial. En els últims cinc
anys, les campanyes publicitàries
desenvolupades per Banc Sabadell
i Solvia han aconseguit més de 90
premis.

anys i la seva rendibilitat se situa
per sobre del 4%.

Servei de Relacions amb els Accionistes
Aquesta publicació es pot consultar a la pàgina www.grupbancsabadell.com
(Informació per a accionistes i inversors > Productes i serveis)
Per rebre-la per correu electrònic o donar-se de baixa, es pot adreçar a
accionista@bancsabadell.com o trucar al 937 288 882
Sena, 12 · 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Rafa Nadal, en la campanya “A prop”.
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