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Resultats en tancar el primer trimestre de 2017

Banc Sabadell guanya 216,1 milions d’euros i
millora el seu marge d’interessos

El conseller delegat Jaume Guardiola, amb el director ﬁnancer Tomàs Varela i el director de comunicació externa, Gabriel Martínez,
durant la roda de premsa.

• El beneﬁci trimestral del grup està en línia amb els objectius de 2017, després
de millorar un 7,1% sense TSB.
• El marge d’interessos demostra de nou un fort creixement en el trimestre i
millora un 1,6%.
• TSB es manté fort: suma 6.000 clients setmanals i augmenta la inversió
creditícia.
• La ràtio de morositat i els actius problemàtics segueixen reduint-se a bona
velocitat.

El Grup Banc Sabadell va aconseguir en
el primer trimestre del 2017 un benefici
net de 216,1 milions d’euros, un 14,3%
menys que fa un any, després de materialitzar els costos tecnològics extraordinaris ja previstos en TSB. A més, la
major part dels resultats per operacions
financeres (ROF) previstos per a l’any es
van materialitzar en el primer trimestre,
i es van emprar per anticipar provisions.
El benefici trimestral està en línia amb
els objectius de 2017.
Banc Sabadell sense TSB va millorar el
seu benefici un 7,1% el primer trimestre,
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fins els 203,9 milions d’euros, gràcies
al sòlid creixement dels ingressos del
negoci bancari core, que es van reflectir en la millora del marge d’interessos
malgrat el període prolongat de tipus
baixos.
D’aquesta manera, el marge d’interessos del grup va arribar als 962,4 milions
d’euros, el que ha implicat un creixement
de l’1,6% intertrimestral i de l’1,8% interanual a tipus constant. A més, el marge
de clients en tancar el primer trimestre
de 2017 es va situar en el 2,77% (2,69%
en el trimestre anterior).
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Els resultats per operacions financeres (ROF) van arribar als 353 milions
d’euros i van incloure, entre d’altres,
246,2 milions per la venda d’actius
financers disponibles per a la venda
de renda fixa i 10,4 milions per la
venda de la participació en Fluidra.

van créixer fins a arribar als 29.700
milions de lliures, un 11% més, i la
inversió creditícia va augmentar fins
als 30.900 milions de lliures, un
12,6% més que fa un any.

Les dotacions a insolvències i altres
deterioraments es van situar en els
510,6 milions d’euros en tancar el
primer trimestre, davant els 434,9
milions del mateix període de l’exercici anterior.

La integració de la plataforma tecnològica continua desenvolupant-se
segons el pla previst, tant en costos
com en calendari. Els costos operatius de TSB van pujar un 9,1% intertrimestralment, a causa de les despeses tecnològiques extraordinàries
ja previstes en TSB.

TSB segueix fort

Menys actius problemàtics

TSB segueix complint la seva estratègia amb èxit i el seu negoci es
manté fort. En el primer trimestre va
superar els cinc milions de clients,
un 2,9% més que fa un any i més
de 6.000 clients de mitjana a la setmana van obrir un compte a la franquícia britànica. En els últims 12
mesos, el 6% dels clients que van
canviar de compte bancari o que van
obrir un nou compte al Regne Unit
van triar TSB. Els dipòsits de clients

Segueix la tendència de reducció d’actius problemàtics. En els
últims tres mesos, es van rebaixar
en 506 milions d’euros, dels quals
439 milions van correspondre a riscos dubtosos i 67 milions, a actius
adjudicats. La ràtio de morositat
del grup també va descendir fins al
5,86%, el nivell més baix des del
tercer trimestre del 2011.
Els recursos de clients en balanç
van augmentar interanualment un
31.03.2016

RATIS

31.03.2017

%

%

Eficiència 1

51,34

53,36

Core capital / Common equity

11,90

11,90

Morositat 2
Cobertura de dubtosos 2

7,50

5,86

54,70

53,10

2.874

2.767

26.064

26.412

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

Per al càlcul d’aquestes ràtios, s’ajusta el marge brut considerant ROF recurrent.
(2)
A efectes comparatiu, a març de 2017, es mantenen les xifres de Sabadell United Bank.

Dades acumulades en milions d’euros

2,1%, amb un creixement del 3,9%
a tipus de canvi constant i els saldos de comptes a la vista van pujar
fins als 96.643 milions d’euros, un
16,1% més que fa un any. La inversió creditícia bruta viva va arribar
als 141.365 milions d’euros que
en termes interanuals va significar un increment del 2,3%. Aquest
percentatge es va veure afectat
negativament per l’evolució del
tipus de canvi de la lliura davant
l’euro. A tipus constant, el creixement de la inversió creditícia hagués
arribat al 4%.

Majors quotes de mercat
Les quotes de mercat van seguir
millorant en les principals partides
durant el primer trimestre, així com
els nivells de qualitat amb els quals
els clients valoren el servei de Banc
Sabadell. En aquest aspecte cal
destacar que en l’estudi NPS (Net
Promotor Score) d’Accenture, l’entitat lidera els segments d’empreses
i pimes i en el segment minorista
escala una posició, situant-se en
segon lloc del rànquing. A aquest
bon comportament ha contribuït
l’adaptació de Banc Sabadell als
canals digitals, l’acceptació dels
quals queda palesa amb l’increment del 50% de les descàrregues
de Sabadell Wallet en el primer trimestre de l’any.
Banc Sabadell va finalitzar, a 31 de
març del present exercici, amb una
ràtio de Common Equity Tier 1 (CET
1) phase-in de l’11,94%, i una ràtio
fully loaded de l’11,9%.

31.03.2016

31.03.2017

Variació
absoluta

Variació
relativa

MAGNITUDS DEL BALANÇ
Actius totals

204.021

219.093

15.072

7,4%

Inversió creditícia bruta de clients (1) (2)

149.828

150.520

693

0,5%

Recursos de clients en el balanç (2)

131.290

133.982

2.692

2,1%

Recursos de clients fora del balanç

37.107

41.848

4.741

12,8%

Fons propis

12.539

12.992

453

3,6%

-1,2%

(1)

Sense adquisició temporal d’actius ni dipòsits en entitats de crèdit.
(2)
A efectes comparatius, a març de 2017, es mantenen les xifres de Sabadell United Bank.

RESULTATS
Marge d’interessos

973,9

962,4

-11,5

1.567,6

1.600,0

32,4

2,1%

Marge abans de dotacions

805,7

811,5

5,8

0,7%

Benefici atribuït al grup

252,0

216,1

-35,9

-14,3%

Marge brut
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L’acció SAB durant el primer trimestre de 2017
L’evolució de les borses internacionals al llarg del primer trimestre
de 2017 va ser alcista en termes
generals. Destaquen els principals
índexs nord-americans que van
batre de manera reiterada els seus
màxims històrics.

Preus i volums de l’acció SAB
Preu
màxim
€

Preu
mínim
€

Volum
mig diari
(títols)

1,323

1,810

1,065

29.994.232

Gener

1,394

1,428

1,295

27.892.517

Febrer

1,388

1,520

1,372

28.796.306

Març

1,718

1,742

1,430

32.134.611

2016
2017

A Espanya l’índex IBEX-35 va pujar
un 11,88%. El sector bancari espanyol va tenir un comportament
global força positiu, amb una pujada
mitjana del 15,71%. L’acció SAB va
encapçalar l’IBEX-35 amb una significativa revalorització del 29,86%.
Després d’un tancament de 2016
penalitzat encara per la incertesa
generada a partir del referèndum
sobre el Brexit, la nostra acció va
acabar el mes de gener reaccionant
positivament a la presentació dels
resultats corresponents a l’exercici
2016. Un dels factors que va donar a
l’acció SAB una important empenta
alcista va ser la notícia publicada
en tancar el mes de febrer relativa a
la venda, amb fortes plusvàlues, de
la nostra filial de banca comercial
a Florida, Sabadell United Bank. En
el gràfic es pot observar l’evolució
trimestral de les cotitzacions dels
bancs espanyols.

Preu
final
€

Variació
Des. 2016 - Mar. 2017: +29,86%

Evolució de les cotitzacions
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Sabadell
Santander
BBVA

Aprovació de la
distribució del dividend

28.02.17

CaixaBank
Bankia
Popular

31.03.17

Bankinter
Liberbank
IBEX-35

Exercici 2016
La Junta General d’Accionistes
celebrada el passat 30 de març
va aprovar la proposta de distribució del dividend de 0,05 euros
per acció corresponent a l’exercici tancat a 31 de desembre de
2016. En data de 30.12.2016
es va pagar a compte la quantitat de 0,02 euros per acció, i el
dia 7.4.2017 es va abonar el
dividend complementari de 0,03
euros per títol.

3

Dades tècniques*
Nombre d’accions
Nombre d’accionistes
Contractació mitjana diària (gener-març, en títols)
Contractació mitjana diària (gener-març, en euros)
Capitalització
BPA

(benefici net atribuït per acció))

PER (preu/benefici net atribuït)

5.616.151.196
255.205
29.671.655
44.003.148
9.648.547.755 €
0,12 €
14,11 x

Valor comptable per acció

2,30 €

P/VC (preu/valor comptable)

0,75 x

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

3,78%

* A 31 de març de 2017.
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Els accionistes aproven la gestió
i els resultats del banc

Imatge de la celebració de la Junta General d’Accionistes que va tenir lloc a Sabadell.

La Junta General d’Accionistes del
banc va aprovar el passat 30 de març
la gestió i els resultats de l’exercici
2016, que va tancar amb uns resultats nets de 710,4 milions d’euros,
i va acordar destinar 279,7 milions
d’euros a la retribució a l’accionista
(0,05 euros per títol).
També es va donar el vistiplau al
nomenament d’Anthony Frank Elliot
Ball com a nou conseller independent
de l’entitat. En la mateixa línia, es va
ratificar el nomenament de Manuel
Valls i la reelecció de Maria Teresa
Garcia-Milà, tots dos com a consellers independents. Així mateix, es
va aprovar la reelecció de Josep Lluís
Negro com a conseller executiu.

El president Josep Oliu i el conseller
delegat Jaume Guardiola van explicar als accionistes els aspectes
més destacats de l’exercici 2016,
any de la finalització del Pla Triple.
Oliu va subratllar que el Pla Triple ha
estat decisiu per a “situar el banc
en una bona posició de competitivitat i amb un projecte de creació
de valor de futur a Espanya, Regne
Unit i Mèxic”. Guardiola va recalcar
que “la favorable evolució dels negocis i els resultats assolits manifesten l’eficàcia del nostre model de
negoci i la capacitat que té Banc
Sabadell de posar en valor la seva
activitat”.

Banc Sabadell ven Sabadell United Bank
Banc Sabadell va arribar el passat
mes de febrer a un acord amb IBERIABANK Corporation per a la venda
de Sabadell United Bank, la filial de
banca retail que opera des de 2007
a Florida. L’import de l’operació puja
a 967 milions d’euros. La transacció, acordada a 1,95 vegades el
valor en llibres, permetrà a Banc
Sabadell obtenir una plusvàlua neta
d’uns 447 milions d’euros. Es preveu realitzar el tancament de l’operació en el segon semestre d’aquest
any, un cop s’obtinguin els permisos

i les autoritzacions pertinents de les
autoritats reguladores. Banc Sabadell
seguirà desenvolupant la seva activitat core de banca corporativa i banca
privada internacional a través de la
seva branch americana a Miami.

Un torneig 10 per a Nadal i
Banc Sabadell

Rafa Nadal es va proclamar campió de l’últim Barcelona Open Banc
Sabadell Trofeu Comte de Godó de
tennis després de vèncer a la final
a l’austríac Dominic Thiem per 6-4
i 6-1. El tennista balear va aconseguir el seu desè títol a les pistes
del Reial Club de Tennis Barcelona,
rècord absolut de l’open barceloní
i una fita que ha coincidit amb el
desè aniversari del banc com a
patrocinador principal del torneig.

Millor entitat espanyola al
Regne Unit

La Cambra de Comerç d’Espanya
a la Gran Bretanya va concedir a
Banc Sabadell, a principis d’abril,
l’Annual Golden Award, guardó que
distingeix a l’entitat espanyola més
destacada al Regne Unit. Aquesta
distinció subratlla la trajectòria i el
compromís de Banc Sabadell amb
aquest país, així com la seva contribució a les relacions empresarials entre els mercats d’Espanya i el
Regne Unit. L’acte de lliurament va
tenir lloc a l’ambaixada espanyola a
Londres. El president Josep Oliu va
recollir el premi de la mà de l’ambaixador d’Espanya al Regne Unit, Carlos Bastarreche, i del president de
la Cambra de Comerç d’Espanya a
la Gran Bretanya, Javier San Basilio
(presents a la foto).

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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