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Resultats després del primer semestre de 2016

Banc Sabadell guanya 425,3 milions d’euros,
un 20,7% més que l’any passat

El conseller delegat Jaume Guardiola, presentant els resultats del primer semestre.

• L’estoc de crèdit brut va créixer per primer cop en quatre anys i, al mateix temps,
la morositat va caure ﬁns al 6,8%, el nivell més baix des de principi de 2012.
• El CET1 fully loaded es va situar en l’11,8%.
• Els plans de TSB continuen avançant com es preveia i l’activitat de banca d’empreses a Mèxic arrenca amb bons resultats.
El grup Banc Sabadell ha tancat la primera meitat de 2016 amb un increment
del seu benefici net atribuït del 20,7%,
fins als 425,3 milions d’euros. Els sis
primers mesos de l’any, el marge d’interessos es va situar en els 1.942,5
milions de euros, cosa que va implicar
una millora del 49,5% interanual.
El segon trimestre de 2016 es va caracteritzar per la resistència dels ingressos,
tant en el marge d’interessos com en
comissions, i també pel creixement de
l’estoc brut de crèdit per primer cop des
de 2012. A més a més, es va mantenir
el bon ritme en la contenció de costos i
la millora en l’activitat comercial.
Les comissions van reflectir un creixement tant interanual com intertrimestral
per la favorable evolució del conjunt de
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l’activitat comercial. Els ingressos per
comissions van pujar en termes interanuals un +15,3% (+5,3% intertrimestral). Va destacar l’increment dels ingressos per comissions de fons d’inversió,
comercialització de fons de pensions i
assegurances i gestió de patrimonis, que
en conjunt van créixer un 30,4% en relació amb el segon trimestre de 2015.

Morositat decreixent
La morositat del grup va continuar la via
decreixent i va arribar a una ràtio del
6,83%, el nivell més baix des de principi
de 2012, gràcies a la reducció progressiva d’actius dubtosos el segon trimestre. La cobertura de dubtosos es va
situar en el 54,08% en tancar el segon
trimestre de 2016.
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Els actius dubtosos van disminuir en
1.039,3 milions d’euros en termes
intertrimestrals. El saldo de riscos
dubtosos es va quedar en 10.634,8
milions d’euros. Quant al conjunt
dels actius problemàtics, aquests
es van reduir en 967,9 milions d’euros en termes intertrimestrals i el
saldo d’actius problemàtics es va
situar en 19.899,5 milions d’euros.
El volum d’actius problemàtics s’ha
reduït els dotze darrers mesos en
3.289,5 milions d’euros.
Les provisions fetes la primera
meitat de l’any van totalitzar 901,8
milions d’euros, cosa que ha implicat una reducció del 48,4% per comparació amb el mateix període de
l’any passat.
Els resultats per operacions financeres (ROF) van arribar als 502,8
milions d’euros (sense comptar
TSB, 447,9 milions d’euros) i van
incloure, entre altres coses, 355,2
milions d’euros per la venda d’actius financers de renda fixa i 109,5
milions d’euros per l’operació de

compra sobre la totalitat de les
accions de Visa Europe per part de
Visa Inc.

Internacionalització
Crèdit viu
Els volums de crèdit viu van augmentar un 3,2% en comparació amb el
mateix període de l’exercici precedent i en relació amb el trimestre
anterior el creixement va ser d’un
0,8%, gràcies a una estratègia de
preus prudent. La inversió creditícia bruta, excloent-ne l’adquisició
temporal d’actius, el saldo d’actius
dubtosos i els ajustos per periodificació, va tancar amb un saldo de
139.343,3 milions d’euros.
El total de recursos de clients de
fora del balanç va pujar a 37.555,1
milions i va millorar un 6,1% respecte a l’any anterior. El patrimoni
en fons d’inversió, que el 30 de juny
de 2016 es va situar en 21.130,7
milions d’euros, va registrar un
increment del 4,5% interanual. La
ràtio de Common Equity Tier 1 (CET
1) phase-in es va situar el 30 de juny
30.06.2015

RÀTIOS

30.06.2016

%

%

46,53

49,97

Core capital / Common equity

11,5

11,9

Morositat

9,01

6,83

Cobertura de dubtosos

53,7

54,1

2.919

2.806

26.176

25.990

Eficiència 1

MITJANS
Nombre d’oficines
Nombre d’empleats i empleades
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en l’11,9% i en termes fully loaded
va arribar a l’11,8%.

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

TSB es continua comportant més
bé del que s’esperava en el seu pla
estratègic i els seus resultats del
primer semestre van mostrar la fortalesa del seu balanç i el creixement
en dipòsits. El benefici de gestió
abans d’impostos (excloent-ne els
extraordinaris) va arribar als 107,7
milions de lliures, cosa que va comportar un increment del 144,8% respecte a la primera meitat de 2015.
Així mateix, TSB va ser triat en el
segon trimestre el “banc britànic
més recomanat” per l’estudi independent de BDRC, companyia d’anàlisi de mercat. D’una altra banda, el
pla d’integració i migració s’ha continuat portant a terme en línia amb
les previsions.
A Mèxic, en poc més de sis mesos,
l’entitat s’ha posicionat en el Top7
en concessió de crèdit a empreses
i ha superat de manera significativa
la previsió de creixement dels seus
volums. En aquest període ha captat més de 100 clients en banca
d’empreses i ha col·locat crèdit per
sobre de 1.500 milions de pesos
mexicans (96 milions de dòlars) i
per sobre de 22.000 milions (1.336
milions de dòlars) en banca corporativa. Banc Sabadell aspira a ser un
jugador rellevant al mercat mexicà,
gràcies a uns ambiciosos plans
d’expansió i creixement futur.

30.06.2015

30.06.2016

Variació
absoluta

Variació
relativa

Actius totals

203.959.438

207.890.735

3.931.297

1,9%

Inversió creditícia bruta de clients (1)

148.962.600

149.920.634

958.034

0,6%

Recursos de clients en el balanç

130.369.596

134.151.541

3.781.945

2,9%

Recursos de clients de fora del balanç

35.409.649

37.555.141

2.145.492

6,1%

Fons propis

12.062.061

12.647.134

585.073

4,9%

Marge d’interessos

1.298.978

1.942.475

643.497

49,5%

Marge brut

2.960.019

2.980.162

20.143

0,7%

Marge abans de dotacions

1.908.571

1.460.559

-448.012

-23,5%

352.246

425.336

73.090

20,7%

Dades acumulades en milers d’euros

MAGNITUDS DEL BALANÇ

(1)

Sense adquisició temporal d’actius ni dipòsits en entitats de crèdit.

RESULTATS

Benefici atribuït al grup
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L’acció SAB durant el segon trimestre de 2016
Després d’haver tancat el primer
trimestre amb una certa estabilització als mercats, l’abril, malgrat
un inici vacil·lant, va acabar sent un
bon mes per a la banca europea. Hi
havia bones perspectives respecte
als resultats del sector relatius al
primer trimestre. El sentiment del
mercat era positiu i propiciava el
tancament de posicions baixistes.
Tanmateix, els resultats van decebre en molts casos. A més a més,
les dades macroeconòmiques tant a
Europa com als Estats Units van ser
pitjor del que s’esperava. Tot això
va desembocar en un debilitament
de les cotitzacions i noves pèrdues
per a la majoria de valors financers.
Durant els mesos de maig i juny, es
va mantenir un clima de pessimisme
i preocupació.

Preus i volums de l’acció SAB
Preu
final
€

Preu
màxim
€

Preu
mínim
€

Volum
mitjà diari
(títols)

1,635

2,499

1,577

32.155.802

Gener

1,664

1,700

1,385

33.015.898

Febrer

1,467

1,709

1,375

35.561.638

Març

1,582

1,774

1,438

29.122.236

Abril

1,669

1,810

1,366

38.764.149

Maig

1,536

1,700

1,494

21.018.726

Juny

1,179

1,597

1,089

34.095.483

2015
2016

Variació
Des. 2015 - Març 2016 -27,89%

Evolució de les cotitzacions
120

El semestre tanca
amb la decisió del
Regne Unit de
deixar la UE

110
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Tanquem el semestre amb la decisió
del Regne Unit de separar-se de la
Unió Europea. El resultat del referèndum del 23 de juny va sorprendre
uns mercats que apostaven majoritàriament per la derrota del Brexit. Un
cop confirmat el resultat de les urnes,
el mercat europeu de renda variable
va entrar en una dinàmica de descensos generalitzats i especialment
accentuats al sector financer. Així,
per exemple, l’IBEX-35 va patir el 24
de juny la caiguda més gran des que
es va crear el 1992, amb una pèrdua
del 12,35%. Sens dubte, el resultat
del referèndum britànic ha obert un
nou escenari econòmic i un període
d’incertesa que s’haurà de veure
com evoluciona en el futur.
La caiguda mitjana semestral dels
set bancs de l’IBEX-35 és del
32,88%. L’acció SAB baixa un
27,89% (24,70% ajustada per dividends). En el gràfic s’observa la
magnitud dels descensos de la
banca espanyola aquest últim any.
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Sabadell
Santander
BBVA

31.12.15

CaixaBank
Bankia
Popular

31.03.16

30.06.16

Bankinter
IBEX-35

Dades tècniques*
5.566.261.753

Nombre d’accions

265.609

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

31.852.275

Contractació mitjana diària (gener-juny, en euros)

48.299.143
6.562.622.607 €

Capitalització
BPA

0,14 €

(benefici net atribuït per acció)

PER (preu/benefici net atribuït)

8,54 x

Valor comptable per acció

2,26 €

P/VC (preu/valor comptable)

0,52 x

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

4,16%

Rendibilitat per dividend (respecte al tancament de juny de 2016)

5,77%

* El 30 de juny de 2016.
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Banc Sabadell inaugura oﬁcines a Mèxic

Es concedeixen els premis
de Biomèdica i Investigació
Econòmica

Núria López-Bigas, guanyadora del Biomèdica.

Un moment dels actes d’inauguració que es van fer a ciutat de Mèxic i Monterrey.

Banc Sabadell va inaugurar el mes
de maig passat les seves primeres oficines de banca comercial en
terres mexicanes, concretament a
ciutat de Mèxic i Monterrey. Uns 400
convidats de l’àmbit empresarial,
econòmic, polític i social del país
van acudir als actes d’inauguració
que es van fer a les dues ciutats
i en què va participar el president
Josep Oliu i del conseller delegat
Jaume Guardiola.
L’entitat va obtenir la llicència bancària el 2015 i va arrancar la seva
activitat el 4 de gener passat després de vint-i-cinc anys de presència
al país, amb una oficina de representació i la SOFOM Sabadell Capital, que s’hi va establir el 2014.
Mèxic és un mercat clau per a Banc
Sabadell, dins del procés de consolidació del seu projecte a l’Amèrica

Llatina. El president Josep Oliu va
afirmar: “El nou Banc Sabadell a
Mèxic treballarà per oferir als seus
clients mexicans la seva experiència
i l’excel·lència en el servei, per mitjà
d’una atenció personalitzada, pròxima i de qualitat, amb una oferta
digital i una cartera àmplia de productes orientats a les necessitats
de les empreses mexicanes.”

El president, Josep Oliu, i el director general del banc a
Mèxic, Francesc Noguera.

La biòloga Núria López-Bigas i l’economista Nagore Iriberri han estat
guardonades amb els Premis a la
Investigació Biomèdica i a la Investigació Econòmica, respectivament,
que concedeix la Fundació Banc
Sabadell. El jurat va valorar la contribució de Núria López-Bigas al
desenvolupament de nous mètodes bioinformàtics per estudiar el
genoma del càncer. El seu treball
obre nous camins per poder classificar els malalts de càncer d’acord
amb la mutació dels tumors i avançar d’aquesta manera en la implantació de les teràpies individualitzades més adequades per a cada
pacient. Quant a Nagore-Iriberri, el
jurat va destacar la seva brillant trajectòria d’investigació en el camp
de l’economia experimental i la teoria de jocs aplicada a l’estudi del
comportament social. El premi de
Biomèdica està dotat amb 50.000
euros i el d’Investigació Econòmica,
amb 30.000.

ActivoBank compleix quinze anys
ActivoBank, la banca digital de Banc
Sabadell, compleix els seus quinze
primers anys d’activitat i, per commemorar aquesta fita, ha llançat
al mercat l’oferta “ActivoBank 15
aniversari”, que inclou productes
d’estalvi i de finançament. Des que
es va iniciar la crisi financera fins a
la data, ActivoBank s’ha consolidat
com una marca que transmet serietat i confiança als clients de banca
en línia. El nombre d’usuaris s’ha
incrementat un 98% des de final
de 2008 i els recursos d’aquests
superen els 1.000 milions d’euros,
un 108% més que al final del mateix
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període. Precisament, segons anàlisis independents, el Compte Actiu
d’ActivoBank des de fa alguns anys
es considera el compte més ben
valorat del mercat en banca en
línia.

Nagore Iriberri, premiada amb la Investigació Econòmica.
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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)
Li comuniquem que a partir d’ara no rebrà el fullet AccionistaPlus al seu domicili. En lloc d’això, pot consultar
ofertes exclusives de productes i serveis a www.sabadellandco.com.

