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Resultats en tancar el tercer trimestre de 2015

Banc Sabadell guanya 579,8 milions d’euros ﬁns al
setembre i continua millorant el marge d’interessos

El conseller delegat, Jaume Guardiola, en un moment de la seva compareixença davant els mitjans de comunicació.

• El grup ha incrementat el benefici
net un 59,4% en els primers nou
mesos i un 48,5% sense incloure-hi
TSB.
• Amb la incorporació de l’entitat britànica, el marge d’interessos s’eleva
als 2.240,3 milions d’euros, un
35,8% més, i sense ella, el creixement és del 19,6%.
• La taxa de mora del grup cau al
8,51%, 50 punts bàsics menys que
al juny.

El grup Banc Sabadell ha conclòs els
nou primers mesos de 2015 amb un
benefici net atribuït de 579,8 milions
d’euros, un 59,4% més que en el
mateix període de l’any passat. Els
comptes del grup ja inclouen l’aportació als resultats del banc britànic TSB
Banking Group (a partir d’ara, TSB),
des del 30 de juny passat. Excloent-ne
TSB, el benefici net atribuït ha estat
de 540,2 milions d’euros (+48,5%
interanual).
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Aquest tercer trimestre s’ha caracteritzat per la bona evolució del marge d’interessos en un entorn de tipus baixos
i pel bon comportament dels ingressos
per comissions. En aquests primers nou
mesos de l’any, els costos s’han mantingut estables i la dinàmica comercial ha
continuat millorant, i també la concessió de crèdit, sobretot en l’àmbit de les
empreses.
El marge d’interessos ha continuat mantenint una tendència positiva gràcies
als menors costos de finançament i a
la fortalesa de la generació d’ingressos
del banc en un entorn de tipus d’interès baixos. En termes de grup, i fins al
setembre de 2015, aquest marge es va
situar en els 2.240,3 milions d’euros
(+35,8%, interanual), i, excloent-ne TSB,
va arribar als 1.973,1 milions d’euros
(+19,6% interanual). En aquest sentit,
cal destacar la millora del marge del
2,8% de juny a setembre, que arriba als
674,1 milions d’euros. Els resultats per
operacions financeres (ROF) van totalitzar 1.152,3 milions d’euros el 30 de
setembre.
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Menys provisions
Les provisions totals es van situar
en 1.955,2 milions d’euros, després de dedicar a aquesta partida
206,1 milions d’euros en els tres
últims mesos. El ritme de dotació
de provisions es va reduir notablement en l’últim trimestre, gràcies
al que es va anticipar en la primera
meitat de l’any.
Els ingressos per comissions han
continuat creixent entre juny i
setembre, tot i l’estacionalitat pròpia d’aquests últims tres mesos,
impulsats principalment per la gestió d’actius. Aquests es van situar
en 728,2 milions d’euros (+15,7%
interanual).

Recursos de clients
Al tancament de setembre, els
recursos de clients en balanç es van
elevar a 129.957,2 milions d’euros
i van presentar un increment interanual del 33,5% per la incorporació de TSB. El total de recursos de
clients de fora de balanç va ser de

35.715,9 milions d’euros, i això ha
suposat un creixement del 20,4%
interanual i d’un 0,9% respecte al
trimestre anterior.

va avançar a bon ritme amb un augment en els últims 12 mesos del
29,5% en les operacions i del 48,5%
en termes d’import.

La inversió creditícia bruta, sense
dubtosos, representava el 30 de
setembre un 66% de l’actiu total
consolidat del grup i es va tancar
amb un saldo de 134.847 milions
d’euros. En termes interanuals, va
presentar un increment del 32,5%
(sense TSB, 104.743 milions d’euros, que representa un 2,9% més
interanual).

La morositat va mantenir la tendència a la baixa i va caure al setembre fins al 8,51%, 50 punts bàsics
menys que al juny. Excloent-ne TSB,
aquesta ràtio s’ha situat en el
10,38% al tancament del tercer trimestre, 60 punts bàsics menys que
al juny. En línia amb els objectius
marcats, els actius problemàtics es
van reduir en 839 milions d’euros
en l’últim trimestre. En els últims
dotze mesos, aquesta reducció va
ser de 2.996 milions d’euros.

Més ﬁnançament
En aquests nou mesos de 2015,
s’ha observat una acceleració en el
creixement dels préstecs a pimes
i en la nova producció de préstecs
hipotecaris, així com una millora en
totes les quotes de mercat. Van destacar la facturació en TPV, en què la
quota va arribar al 16,90%, i la del
crèdit documentari, que s’ha situat
en el 31,07%. Va sobresortir també
la nova producció d’hipoteques, que
30.09.2014

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

30.09.2015

30.09.2015
ex-TSB

%

%

%

54,71

50,25

47,50

11,8

11,6

–

12,92

8,51

10,38

51,5

55,3

54,5

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

2.337

2.920

2.292

17.662

26.130

17.776

Per calcular aquestes ràtios, s’ajusta el marge brut considerant en ambdós anys només els ROF i les diferències
de canvi recurrents. Addicionalment, s’inclou en ambdós anys la periodificació de les dotacions al Fons de Garantia
de Dipòsits.

També va millorar la ràtio de cobertura fins al 55,3% des del 53,7%
del segon trimestre de l’any en
termes de grup (54,5% en relació
amb el 52,8% del segon trimestre
de l’any sense TSB). Quant als
nivells de capital, el Tier 1 va arribar a l’11,6% i el CET1 fully loaded
a l’11,4%, per sobre folgadament
de les exigències regulatòries. La
ràtio d’eficiència ha millorat fins al
47,50% sense considerar TSB (des
del 53,14% al tancament de l’exercici de 2014).
La comercialització d’immobles en
balanç ha continuat a un ritme elevat i també ha mantingut la reducció del descompte en el preu de
venda. En total, s’han venut 7.654
unitats en els últims nou mesos,
amb una reducció del descompte
sobre el valor brut del 44%, davant
el 50% de fa un any.

30.09.2014

30.09.2015

Variació
Absoluta

Actius totals

162.785.068

205.141.072

42.356.004

26,0%

1,9%

Inversió creditícia bruta de clients (1)

118.361.456

148.094.618

29.733.162

25,1%

-0,5%

97.374.679

129.957.174

32.582.495

33,5%

-1,8%

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

29.663.735

35.715.871

6.052.136

20,4%

20,4%

Fons propis

10.297.854

12.079.612

1.781.758

17,3%

–

Marge d’interessos

1.650.047

2.240.293

590.246

35,8%

19,6%

Marge brut

3.676.553

4.258.805

582.252

15,8%

7,5%

Marge abans de dotacions

2.132.722

2.434.181

301.459

14,1%

11,6%

363.844

579.805

215.961

59,4%

48,5%

(1)

Sense adquisició temporal d’actius

RESULTATS

Benefici atribuït al grup
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L’acció SAB en tancar el tercer trimestre de 2015
Quan encara s’estaven assimilant
els acords assolits amb Grècia
al juliol, el mes d’agost complia
amb la tradició de les turbulències
estiuenques a les borses i deixava
un sever balanç de pèrdues a nivell
mundial. Les preocupacions respecte a l’alentiment de l’economia
xinesa i el seu impacte sobre les
economies més desenvolupades
del planeta, així com en els països
emergents dependents dels preus
de les matèries primeres, van actuar
com a efectes catalitzadors.
Durant la segona quinzena d’agost
es van viure jornades d’autèntic
pànic arran de les fortes pressions
baixistes generades pels grans
especuladors. La correcció en els
preus va ser molt pronunciada. La
magnitud de les vendes va ser un
shock important per als inversors.
Posteriorment, a mitjan setembre,
també va impactar al mercat la
decisió de la Reserva Federal nordamericana de no apujar els tipus
d’interès.

Preus i volums de l’acció SAB
Preu
final €
2014
2015

Preu
màxim €

Preu mínim
€

Volum mitjà
diari (títols)

2,205

2,713

1,820

27.329.259

Gener

2,244

2,474

2,053

31.230.385

Febrer

2,455

2,490

2,080

28.049.045

Març

2,279

2,499

2,161

40.522.541

Abril

2,397

2,418

2,200

40.684.714

Maig

2,306

2,435

2,260

29.386.742

Juny

2,165

2,356

2,060

32.330.480

Juliol

2,074

2,285

2,031

32.318.675

Agost

1,900

2,105

1,726

25.858.078

Setembre

1,642

1,885

1,577

34.381.388

Variació
Des. 2014 - Set. 2015

-25,53%

Des. 2014 - Set. 2015*

-14,69%

* 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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Les cotitzacions de
la majoria de les
empreses de l’IBEX
han estat molt
penalitzades
En aquest entorn de gran volatilitat
i incertesa, l’acció SAB, igual que
les cotitzacions de la majoria de les
empreses de l’IBEX, ha estat molt
penalitzada pels forts moviments
especulatius.
De tota manera, un cop transcorreguda bona part del mes d’octubre,
s’ha produït una considerable recuperació dels preus. Al tancament
d’aquesta publicació, l’acció SAB
ha tornat a l’entorn dels 1,80/1,85
euros, que representa una revaloració superior al 10% respecte al
tancament de setembre.
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31.03.15

CaixaBank
Bankia
Popular

30.06.15

30.09.15

Bankinter
IBEX-35

Dades tècniques*
Nombre d’accions
Nombre d’accionistes

5.318.076.677
274.220

Contractació mitjana diària (gener-setembre, en títols)

32.794.525

Contractació mitjana diària (gener-setembre, en euros)

71.619.409

Capitalització
BPA

(benefici net atribuït per acció)

PER (preu/benefici net atribuït)

8.732.281.904 €
0,12 €
13,54 x

Valor comptable per acció

2,25 €

P/VC (preu/valor comptable)

0,73 x

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

2,22%

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

2,98%

* El 30 de setembre de 2015.
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S’inauguren les oﬁcines de Colòmbia i el Perú

El president Josep Oliu, acompanyat pel president de Colòmbia, Juan Manuel Santos (al centre), i Jaime Gilinski, en la
inauguració de l’oﬁcina de Bogotà.

El president de Banc Sabadell, Josep
Oliu, va inaugurar a principi d’octubre les oficines de representació de
Bogotà i Lima. Tant Colòmbia com
el Perú són dos mercats clau en el
procés de consolidació del projecte
d’expansió internacional del banc a
l’Amèrica Llatina.
Amb un creixement superior al 4%
anual des de principi de la dècada
passada, Colòmbia s’ha posicionat

com la quarta economia de la zona
i ha aconseguit més que duplicar
els seus ingressos per càpita fins
a nivells propers a la mitjana de
l’Amèrica Llatina. Per la seva banda,
el Perú, que fa quinze anys que creix
a una taxa anual superior al 5%, és
una de les economies més dinàmiques i ha millorat de manera significativa la seva posició en índexs
globals de competitivitat.

Sabadell adquireix el 4,99% de GNB Sudameris
Banc Sabadell ha
invertit 50 milions de
dòlars en l’adquisició
del 4,99% del capital
social de Banco GNB
Sudameris, entitat financera colombiana
pertanyent al grup empresarial de la família
Gilinski.

un elevat potencial de
creixement com són
Colòmbia, el Perú i el
Paraguai, on és present l’entitat colombiana i també Banc
Sabadell, a través de
les seves oficines de
representació.

Banco GNB Sudameris
es va fundar fa més de
L’operació s’ha com90 anys i actualment
plementat amb un
Oﬁcines centrals de GNB Sudameris
és un dels principals
acord de cooperació a Bogotà.
bancs de Colòmbia.
comercial de caràcter
Té uns actius totals
estratègic, amb l’obde 7.800 milions de dòlars i disjectiu d’aprofitar les capacitats
posa de 153 oficines i 2.600
mútues i les oportunitats comerempleats.
cials que ofereixen mercats amb

Llicència a Mèxic per
operar com a banc
Banc Sabadell ja disposa de llicència bancària a Mèxic, un cop
obtinguts els permisos necessaris
per part de les autoritats locals per
operar com un banc comercial. Des
de mitjan 2014 es desenvolupaven activitats financeres a Mèxic, a
través de la filial Sabadell Capital,
societat financera d’objecte múltiple (SOFOM), que ara es podran
ampliar. Sabadell Capital ha aconseguit, sis mesos abans del que
estava previst, el seu objectiu anual
d’arribar als 1.000 milions de dòlars
(16.120 milions de pesos mexicans) en finançament de projectes
empresarials. Sabadell Capital competeix ja en el Top 10 de la banca
corporativa al mercat mexicà.

Guardonat per investigar la
gestió de les empreses
L’enginyer Víctor Martínez de Albéniz ha estat guardonat amb el XIV
Premi Sabadell Herrero a la Investigació Econòmica pels seus estudis
en el camp de la gestió d’empreses.
Doctor per l’ Operations Research
Center del Massachusetts Institute
of Technology (MIT) i professor de
l’IESE, Martínez de Albéniz ha centrat les seves investigacions en
el camp de la gestió d’operacions
i, en particular, en el disseny i
l’optimització de les cadenes globals de subministrament davant la
volatilitat de la demanda. El Premi
Sabadell Herrero a la Investigació
Econòmica, convocat per la Fundació Banc Sabadell, té una dotació
de 30.000 euros i reconeix la feina
dels investigadors menors de 40
anys en els camps del coneixement
econòmic, empresarial i social.

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)
Josep Oliu, Víctor Martínez de Albéniz i Javier Fernández,
president d’Astúries.

InfoAccionista
Número 63 • Octubre de 2015

