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Resultats després del tercer trimestre de 2016

Banc Sabadell guanya 646,9 milions d’euros,
un 11,6% més que l’any passat

Jaume Guardiola, durant la presentació de resultats als mitjans de comunicació.

• El marge d’interessos va mantenir la seva fortalesa i va millorar un 29%, ﬁns
als 2.890,8 milions d’euros.
• La ràtio de capital CET 1 fully loaded va assolir el 12%.
• Rècord en la disminució d’actius adjudicats, amb una reducció de 634,4 milions
d’euros d’actius problemàtics durant el trimestre.
Banc Sabadell va finalitzar els nou primers mesos de 2016 amb un benefici
net atribuït al grup de 646,9 milions
d’euros, un 11,6% més que en el mateix
període de 2015. El marge d’interessos
va mantenir la seva fortalesa i va millorar fins al mes de setembre un 29%, fins
als 2.890,8 milions d’euros.
El tercer trimestre de 2016 es va caracteritzar per l’estabilitat dels resultats i,
en concret, per la solidesa dels resultats
abans d’impostos, que van millorar un
41,5%, fins als 320,1 milions d’euros
entre els mesos de juliol i setembre, gràcies a la fortalesa del marge d’interessos. A més a més, el cost dels dipòsits
a termini i del finançament majorista es
va continuar reduint.
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La ràtio de Common Equity Tier 1 (CET
1) fully loaded va assolir el 12%. Les
comissions van reflectir un creixement
interanual del 8,9% per l’evolució favorable de la gestió d’actius.

Reducció rècord
L’estratègia de venda accelerada d’actius es continua executant amb èxit, com
demostra la reducció de 634,4 milions
d’euros en actius problemàtics durant el
tercer trimestre, inclosa una retallada de
157,7 milions d’euros en actius adjudicats, cosa que ha suposat una disminució trimestral rècord. Al tancament del
mes de setembre, el saldo de dubtosos
es va situar en 10.158 milions d’euros
i el volum d’actius problemàtics es va
reduir fins als 19.265,1 milions d’euros.
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Des de 2014, el conjunt d’actius
problemàtics ha experimentat una
caiguda de 6.763 milions d’euros,
dels quals 3.084,7 milions corresponen als dotze últims mesos.
La ràtio de morositat del grup va continuar la seva tendència decreixent
i va tancar el mes de setembre en
el 6,6%, xifra que va suposar una
reducció a la meitat en menys de
tres anys, ja que el desembre de
2013 ascendia al 13,6%. La cobertura de dubtosos es va situar en el
52,9% al tancament dels nou primers mesos de 2016.
Les provisions fetes entre els mesos
de gener i setembre van totalitzar
1.113,5 milions d’euros, xifra que
va significar un 43% menys en comparació amb el mateix període de
l’any passat. En termes trimestrals,
les provisions es van reduir considerablement fins als 211,7 milions
d’euros del tercer trimestre, respecte als 466,9 milions del segon.
Al tancament del tercer trimestre
de 2016, els resultats per operacions financeres (ROF) van totalitzar

556,7 milions d’euros. Els volums
de crèdit viu van créixer un 2,1% i
es va tancar setembre amb un saldo
de 137.856,4 milions d’euros. El
total de recursos de clients de fora
de balanç va ascendir a 39.711,1
milions d’euros, un 11,2% més respecte a l’any anterior, i els recursos
de clients en balanç van augmentar
un 0,9% en termes interanuals. El
patrimoni en fons d’inversió es va
situar en 22.220,4 milions d’euros,
xifra que representa un increment
del 9% interanual.

Transformació digital

Les quotes de mercat van continuar
millorant durant el tercer trimestre
i van enfortir la posició del banc en
el mercat espanyol. S’ha de destacar l’increment en la quota de
facturació de TPV, que es va situar
en el 14,31%, respecte al 13,31%
del mes de setembre de 2015, i la
millora en facturació de targetes de
particulars (7,59% vs. 7,11%), assegurances de vida (5,41% vs. 5,10%),
dipòsits a llars (6,05% vs. 5,60%) i
fons d’inversió (6,07% vs. 5,86%).

TSB creix

30.09.2015
RÀTIOS

30.09.2016

%

%

48,68

49,91

Core capital / Common equity

11,6

12,1

Morositat

8,51

6,60

Cobertura de dubtosos

55,3

52,9

2.920

2.791

26.130

25.972

Eficiència 1

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

Per al càlcul d’aquestes ràtios, s’ajusta el marge brut considerant en ambdós anys únicament els ROF recurrents.

Banc Sabadell ha assolit els objectius que es va marcar en el seu procés de transformació digital. Des de
2013, els clients web s’han incrementat un 15% i els que operen a
través del mòbil s’han disparat un
145%. El 86% de les transaccions
que porten a terme els clients del
banc s’executen en canals remots
i el 19% de les vendes de productes disponibles on line es porten
a terme a través de plataformes
digitals.

TSB va complint la seva estratègia
amb èxit. El benefici abans d’impostos, sense extraordinaris, va
augmentar fins als 149,3 milions
de lliures en nou mesos, un 95,4%
més comparat amb els 76,4 milions
reportats per al mateix període el
2015.
La inversió creditícia interanual de
TSB es va incrementar un 28,2%
en termes anuals, fins als 28.630
milions de lliures, i el volum de
dipòsits, un 14,1%, fins als 28.956
milions. El 6,8% dels clients que han
canviat de compte bancari o que
n’han obert un de nou enguany al
Regne Unit han triat TSB.
El volum de crèdit hipotecari de
la franquícia va créixer un 23,7%
durant l’any, cosa que reflecteix una
forta demanda hipotecària. En concret, les renovacions d’hipoteques
van augmentar un 18%. La quota de
mercat en nous comptes corrents
s’ha situat en el 6,8% enguany, per
sobre de l’objectiu del 6%.
Variació
absoluta

Variació
relativa

30.09.2015

30.09.2016

Actius totals

205.141.072

205.842.822

701.750

0,3%

Inversió creditícia bruta de clients (1)

148.094.619

147.984.691

-109.928

-0,1%

Recursos de clients en el balanç

129.957.174

131.076.195

1.119.021

0,9%

Dades acumulades en milers d’euros

MAGNITUDS DEL BALANÇ

Recursos de clients de fora del balanç

35.715.871

39.711.076

3.995.205

11,2%

Fons propis

12.079.612

12.872.083

792.471

6,6%

Marge d’interessos

2.240.293

2.890.851

650.558

29,0%

Marge brut

4.258.805

4.273.179

14.374

0,3%

Marge abans de dotacions

2.434.181

1.995.599

-438.582

-18,0%

579.805

646.908

67.103

11,6%

(1)

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

RESULTATS

Benefici atribuït al grup
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L’acció SAB després del tercer trimestre de 2016
Al llarg del tercer trimestre d’enguany hem anat arrossegant l’impacte negatiu del resultat del referèndum britànic celebrat el 23 de
juny passat, favorable a la sortida
de la Unió Europea. La incertesa
política i econòmica que aquesta
decisió comporta ha afectat el
mercat en general i directament
les empreses europees amb una
implantació notable al Regne Unit.
Paral·lelament, la lliura esterlina ha
anat perdent terreny respecte a les
principals divises mundials.
Altres causes que, en més o menys
grau, han fet disminuir les cotitzacions de la banca espanyola han
estat el persistent escenari d’inestabilitat política, així com un sector bancari dèbil arrossegat per la
menor rendibilitat propiciada per
uns tipus d’interès baixíssims i
per les exigències regulatòries de
les autoritats monetàries europees.
L’empitjorament de la situació de la
banca italiana i les notícies recents
quant a la falta de confiança en algun
dels principals bancs alemanys no
han fet altra cosa que aprofundir en
les ja penalitzades cotitzacions de
les entitats financeres.
En el gràfic adjunt es pot observar
la clara evolució baixista del sector durant els dotze últims mesos.
Al tancament del mes de setembre, la caiguda mitjana anual dels
vuit bancs espanyols cotitzats en
el mercat continu era del -31,26%
(SAB -30,28%). Prenent com a referència els preus ajustats, aquests
descensos van ser del -28,35% i del
-27,19%, respectivament.

Preus i volums de l’acció SAB

2015
2016

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

Juliol

1,223

1,315

1,078

36.193.106

Agost

1,215

1,243

1,111

18.721.064

Setembre

1,140

1,274

1,065

23.996.151

Variació
Des. 2015 - Set. 2016

-30,28%

Evolució de les cotitzacions
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31.03.16

CaixaBank
Bankia
Popular

30.06.16

Bankinter
IBEX-35

Dades tècniques*
5.566.261.753

Nombre d’accions

266.790

Nombre d’accionistes

3

30.09.16

Retribució a l’accionista

Contractació mitjana diària (gener-setembre, en títols)

29.864.218

El Consell d’Administració va
acordar, amb data 27 d’octubre
de 2016, la distribució d’un dividend a compte dels resultats
de l’exercici 2016 per un import
de 0,02 euros bruts per acció,
que s’abonarà el 30 de desembre pròxim (data de cotització
exdividend: 28 de desembre de
2016).

Contractació mitjana diària (gener-setembre, en euros)

42.361.912
6.345.538.398 €

Capitalització
BPA

0,14 €

(benefici net atribuït per acció)

PER (preu/benefici net atribuït)

8,16 x

Valor comptable per acció

2,30 €

P/VC (preu/valor comptable)

0,50 x

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

4,16%

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

5,96%

* En data 30 de setembre de 2016.
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S’amplien les instal·lacions del Marroc

Impuls als joves talents

Els graduats del Talent Graduate Program.

Josep Oliu, amb la plantilla de l’oﬁcina de Banc Sabadell a Casablanca.

El president, Josep Oliu, va visitar
l’oficina que l’entitat té a Casablanca
per conèixer de primera mà les últimes ampliacions fetes i saludar
el seu equip professional. La seva
estada al Marroc també va servir per
participar en una trobada organitzada
per la Fundació Tanja i el diari L’Economiste. El president hi va intervenir
com a ponent i va exposar l’evolució
de l’economia i del sector financer
d’Espanya durant la crisi, juntament
amb les expectatives i els projectes
de Banc Sabadell al Marroc. El ministre d’Economia i Finances del país

magribí, Mohamed Bousaid, va ser
un dels assistents a l’acte.
Banc Sabadell és present al Marroc des del final de l’any 2009 i té
orientada principalment la seva activitat cap a la gestió de les relacions
comercials entre el Marroc i Espanya,
amb l’acompanyament de les empreses espanyoles implantades en el
país. També cal destacar que des de
fa dos anys l’entitat ha ampliat el seu
perímetre de gestió a les empreses
marroquines que mantinguin una vinculació estreta amb Espanya.

Acord amb la Cambra de Comerç Britànica
Banc Sabadell i la Cambra de
Comerç Britànica a Espanya han
signat un acord de col·laboració a
través del qual ambdues entitats es
comprometen a fomentar el negoci
i la inversió entre empreses britàniques i espanyoles. Per al banc,
aquest conveni complementa l’activitat de negoci al Regne Unit i ajuda
a posicionar Banc Sabadell com a
entitat clau tant per a les empreses
britàniques que operen a Espanya
com per a les firmes espanyoles
que estableixin llaços comercials

amb el Regne Unit. El directiu de
Banc Sabadell Xavier Comerma i la
responsable principal de la Cambra
de Comerç Britànica al nostre país,
Eva Prada, van ser els encarregats
de rubricar l’acord.

L’entitat va graduar 40 joves acabats de llicenciar que han format
part de la primera edició del Talent
Graduate Program (TGP). En l’acte
de celebració, conegut amb el nom
de Talent Day, també es va donar
la benvinguda a 40 joves més per
iniciar la segona edició. Els candidats seleccionats seguiran un itinerari formatiu exhaustiu entre diferents llocs i departaments del banc
durant els dos pròxims anys. El TGP
és una iniciativa que recluta joves
que s’acaben de llicenciar amb un
alt potencial.

Més de 2.000 startups com
a clients
En el marc del South Summit, que
va comptar amb el patrocini de Banc
Sabadell i va tenir lloc al començament del mes d’octubre a Madrid,
l’entitat va passar revista a la seva
relació amb el món de les startups.
Avui, més de 2.000 empreses emergents i innovadores són clientes de
Banc Sabadell, i en un període de
dos anys i mig la unitat de negoci
BStartup ja ha concedit 68 milions
d’euros en crèdit a aquest segment
de mercat. Així mateix, el programa
BStartup 10 i la divisió Sabadell
Venture Capital ja han invertit 4,5
milions d’euros en el capital de 27
startups.

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