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Resultats a tancament de 2016

Banc Sabadell guanya 710,4 milions d’euros, un 0,3%
més, després de realitzar dotacions extraordinàries

El president Josep Oliu i el conseller delegat Jaume Guardiola, durant la seva comparaixença davant els mitjans.

• Els actius problemàtics disminueixen en 2.961 milions d’euros, nova reducció
rècord.
• El marge d’interès creix un 19,8% i es manté estable trimestralment a perímetre
constant.
• La ràtio de morositat cau del 13,6% de desembre de 2013, inici del pla Triple,
al 6,1% a desembre de 2016.
El grup Banc Sabadell va tancar l’exercici de 2016 amb un benefici net atribuït
de 710,4 milions d’euros, un 0,3% més
que el 2015, i un marge d’interessos de
3.837,8 milions d’euros, fet que suposa
un increment del 19,8% en relació amb
el passat exercici.
Els resultats de l’entitat van mostrar
la fortalesa dels seus beneficis i de la
generació estable del marge d’interessos, en un entorn prolongat de tipus
baixos i després de fer dotacions extra-

ordinàries que van incloure l’impacte de
les clàusules terra. Els ingressos del
negoci core del banc (marge d’interessos i comissions) es van mantenir forts i
els costos recurrents es van reduir, tant
a Espanya com al Regne Unit.
L’activitat comercial es va comportar
satisfactòriament tenint en compte
l’elevada competència en el sector, i la
reducció d’actius problemàtics va continuar executant-se amb èxit superant
àmpliament les expectatives. La posició

Dividend complementari de 0,03 euros
El Consell d’Administració de Banc Sabadell va acordar el 26 de gener la distribució en efectiu
d’un dividend complementari de 0,03 euros bruts per acció. Aquest dividend complementa el
dividend a compte de 0,02 euros bruts per acció que es va abonar el 30 de desembre de 2016,
el que suposa una retribució total a l’accionista en efectiu de 0,05 euros bruts per acció. El
dividend s’abonarà un cop aprovat per la Junta General d’Accionistes.
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de capital CET1 fully loaded al tancament del 2016 es va situar en un
consistent 12%.
La morositat es va continuar reduint
en l’últim trimestre de l’any i es va
situar en el 6,14%. Al desembre de
2013, quan es va iniciar el pla estratègic TRIple, la ràtio de morositat es
trobava en el 13,6%, de manera que
en tres anys s’ha reduït a menys de
la meitat.
L’evacuació d’actius problemàtics va
superar els objectius del pla TRIple
amb una reducció de 7.411 milions
d’euros en els tres últims anys.
El 2016, es va aconseguir un altre
rècord en la disminució d’actius problemàtics, amb 2.961 milions d’euros, dels quals 648 milions d’euros
van correspondre al quart trimestre.
Les dotacions a insolvències i altres
deterioraments, que van incloure
l’impacte de les clàusules terra, van
ascendir a 1.427,1 milions d’euros
al tancament de 2016 davant els
2.333,2 milions d’euros de l’exercici precedent, el que ha significat
una reducció del 38,8%.

Fortalesa del negoci core
El marge de clients va arribar al
2,69%, i es va mantenir estable en
relació amb el de 2015, i els ingressos per comissions van millorar un
5,6% fins arribar als 1.148,6 milions
d’euros al final de l’exercici.
Els costos recurrents del grup es
van reduir en l’últim trimestre, tant a
Espanya com al Regne Unit, un 1,9%
arribant als 634,5 milions d’euros.
Les despeses d’explotació es van
situar en 2.663,3 milions d’euros,
dels quals 87,1 milions d’euros
van correspondre a conceptes no
recurrents.

Creix el crèdit viu
La inversió creditícia bruta viva
del grup va registrar un saldo de
140.557,3 milions d’euros, la qual
cosa va suposar un creixement del
3,9% a tipus de canvi constant en
un entorn de forta competència. En
relació amb el trimestre anterior, va
augmentar un 2%. En termes interanuals va presentar un increment
de l’1,7%.
31.12.2015

RÀTIOS

31.12.2016

%

%

48,96

48,68

Core capital / Common equity

11,5

12,0

Morositat

7,79

6,14

Cobertura de dubtosos

53,6

51,5*

2.873

2.767

26.090

25.945

Eficiència 1

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

Per al càlcul d’aquestes ràtios, s’ajusta el marge brut de 2015 considerant 400M de ROF recurrent.
(*)
Les cobertures sense l’ajust per deteriorament de les clàusules terra són del 47,3% tant per al grup com per a ex TSB.

Els recursos de clients en balanç
van augmentar un 5,4% a tipus
de canvi constant, totalitzant
133.456,6 milions d’euros. També
es van incrementar els dipòsits a
la vista i els recursos fora de
balanç. Aquests últims van ascendir a 40.605,9 milions d’euros,
un 8,6% més respecte a l’any
anterior.
Els saldos de comptes a la vista
van arribar als 92.010,6 milions
d’euros, un increment del 8,8%
interanual. En total, els recursos
gestionats van sumar 201.588,8
milions d’euros, la qual cosa va
suposar un increment interanual
del 0,6%.
D’altra banda, la transformació
comercial i digital va impulsar el
2016 la millora contínua de l’eficiència i de l’experiència client, situant
a Banc Sabadell en alts estàndards
de qualitat.

TSB creix
TSB va registrar l’any 2016 un
benefici de gestió abans d’impostos i d’extraordinaris de 177,7
milions de lliures, un 68,1% més.
El marge d’interessos va ascendir a 866,8 milions de lliures, un
10,9% superior al del 2015. Es va
mantenir la tendència positiva de la
inversió creditícia de la franquícia,
impulsada pel creixement d’intermediació hipotecària i reforçada per
l’increment continu dels dipòsits.
Addicionalment, els dipòsits van
continuar el seu creixement, reflectint així la confiança dels clients.
Variació
absoluta

Variació
relativa

31.12.2015

31.12.2016

Actius totals

208.627.771

212.507.719

3.879.948

1,9%

Inversió creditícia bruta de clients (1)

152.696.837

150.087.282

-2.609.555

-1,7%

Recursos de clients en el balanç

131.489.191

133.456.633

1.967.442

1,5%

Recursos de clients de fora de balanç

37.381.078

40.605.892

3.224.814

8,6%

Fons propis

12.274.945

12.926.165

651.220

5,3%

Marge d’interessos

3.202.830

3.837.752

634.922

19,8%

Marge brut

5.478.370

5.470.698

-7.672

-0,1%

Marge abans de dotacions

2.862.993

2.411.455

-451.538

-15,8%

708.441

710.432

1.991

0,3%

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 i el mercat durant el 2016
Després d’un començament d’exercici amb un to bastant negatiu en la
renda variable en general, a mesura
que avançava el primer semestre
la situació es va anar normalitzant
fins a arribar a nivells de tancament
del 2015. La victòria del Brexit en
el referèndum britànic del passat
23 de juny havia de marcar l’evolució dels mercats financers durant
el segon semestre. Les caigudes
a les borses mundials van ser molt
importants, l’IBEX-35 es va anotar
el major descens de la seva història en una sessió, mentre els valors
del sector financer lideraven els
números vermells.
Durant el transcurs de la segona
meitat de l’any, les cotitzacions es
van anar recuperant, en major o
menor mesura, de la fortíssima caiguda de principi d’estiu. No obstant
això, persistien moltes incerteses
polítiques i econòmiques, tant a
nivell domèstic com internacional,
que seguien aportant volatilitat i
moviments erràtics en les cotitzacions dels actius de renda fixa i
variable. Entre els factors polítics
esdevinguts durant l’últim trimestre
destaquen el desbloqueig polític a
Espanya que va permetre finalment
formar govern i l’elecció de Donald
Trump com a nou president dels
EUA. Entre els econòmics, l’espectacular alça del preu del petroli i la
pujada dels tipus d’interès nordamericans.

El Brexit va marcar
l’evolució dels
mercats ﬁnancers

Preus i volums de l’acció SAB

2015
2016

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

Preu
final €
1,635
1,664
1,467
1,582
1,669
1,536
1,179
1,223
1,215
1,140
1,219
1,177
1,323

Preu
màxim €
2,499
1,700
1,709
1,774
1,810
1,700
1,597
1,315
1,243
1,274
1,280
1,334
1,404

Preu
mínim €
1,577
1,385
1,375
1,438
1,366
1,494
1,089
1,078
1,111
1,065
1,105
1,137
1,170

Variació
Des. 2015 - Des. 2016

-19,08%

Evolució de les cotitzacions
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31.03.16

Sabadell
Santander
BBVA

30.06.16

CaixaBank
Bankia
Popular

30.09.16
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31.12.16

Bankinter
Liberbank
IBEX-35

Dades tècniques*
5.616.151.196

Nombre d’accions

En el conjunt de l’any el descens
mitjà dels vuit bancs espanyols
cotitzats va ser del -15,99%. L’índex selectiu, Ibex-35, va descendir
un -2,01% durant el mateix període.
Prenent com a referència els preus
ajustats per dividends, drets i altres
retribucions, la caiguda mitjana dels
bancs va ser del -12,05%. En el cas
de Banc Sabadell aquestes baixades van ser del -19,08 i -14,23%
respectivament.

Volum mitjà
diari (títols)
32.155.802
33.015.898
35.561.638
29.122.236
38.764.149
21.018.726
34.095.483
36.193.106
18.721.064
23.996.151
21.350.291
37.573.620
31.892.755

260.948

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

29.994.232

Contractació mitjana diària (gener-desembre, en euros)

41.275.836
7.430.168.032 €

Capitalització
BPA

0,13 €

(benefici net atribuït per acció)

10,46 x

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

2,30 €

P/VC (preu/valor comptable)

0,57 x

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

5,38%

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

6,65%

* En data 31 de desembre de 2016.

InfoAccionista
Número 68 • Gener de 2017

Josep Oliu: “Ara hem d’anar a per l’excel·lència”

Josep Oliu va intervenir davant 1.600 executius de l’entitat a la Reunió Anual de Directius.

Banc Sabadell va celebrar la seva
Reunió Anual de Directius el passat
mes de desembre a Barcelona, on
es van exposar els resultats de l’últim pla estratègic Triple 2014-2016 i
es van apuntar les línies d’actuació
dels propers quatre anys. En claus
de futur, el banc centrarà els seus
esforços al llarg de 2017 en culminar
la integració tecnològica de TSB, la
transformació comercial i la reducció
tant de costos com l’eliminació d’actius improductius. Un cop assolides
aquestes fites, serà el 2018 quan es
presenti el nou pla estratègic.
El president de Banc Sabadell,
Josep Oliu, va valorar el gran salt

que ha donat l’entitat en els últims
tres anys i va assenyalar que “hem
aconseguit molt i ara hem d’anar a
per l’excel·lència”. El conseller delegat Jaume Guardiola va qualificar
d’“extraordinària” l’activitat comercial realitzada entre 2014 i 2016,
un període marcat pels baixos
tipus d’interès i canvis de regulació. Tots dos directius van destacar
que els reptes del banc passen per
ser líders en satisfacció de client,
abordar de manera real i efectiva la
transformació digital sense perdre
la proximitat i la relació diferenciadora, així com consolidar el negoci
al Regne Unit i Mèxic.

El banc recupera el grau
d’inversió
L’agència Moody’s va pujar a finals
del passat any el ràting del deute
sènior (Baa3) de Banc Sabadell,
el que ha possibilitat que recuperi
el investment grade (grau d’inversió) després de quatre anys.
Aquesta nova qualificació reflecteix la millora dels fonamentals,
principalment en termes de risc.
Al novembre, Standard & Poor’s va
millorar també la perspectiva de
l’avaluació de l’entitat (BB +), passant d’estable a positiva. Això significa una millora significativa de la
qualitat dels actius, un enfortiment
de la solvència i la consolidació en
el mercat nacional així com la diversificació geogràfica de les diferents
fonts d’ingressos.

Aliança comercial amb
Mapfre a Mèxic

Bones perspectives econòmiques per a 2017
El president de Banc Sabadell,
Josep Oliu, va presentar al gener a
la Cambra de Comerç de Sabadell
la seva visió del present exercici en
una conferència titulada “Perspectives econòmiques 2017”. Davant
l’assistència de més de 200 empresaris, va assenyalar que, en línies
generals, les previsions són millors
que les d’anys anteriors, tot i que
va precisar que “el creixement global seguirà sent reduït, però per
primera vegada des que va esclatar
la crisi no sorprendrà a la baixa”.
Sobre l’economia espanyola, el pre-

Directius de Mapfre i Banc Sabadell, presentant l’acord
a Mèxic.

Més de 200 empresaris en la conferència d’Oliu a la
Cambra de Comerç de Sabadell.

sident va postular que mantindrà un
creixement del 2,5% i seguirà sent
el país, juntament amb Irlanda, que
més creixerà de la Unió Europea.

Banc Sabadell i Mapfre van signar
al novembre passat una aliança a
Mèxic per oferir serveis financers i
de protecció integral mitjançant la
venda d’assegurances i d’aquells
serveis dirigits als clients de l’entitat. L’objectiu d’aquesta aliança
és proporcionar protecció integral
a través de plans de finançament i
cobertura d’assegurances d’acord
amb les necessitats de cada
client.

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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