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Resultats en tancar el primer semestre de 2017

Banc Sabadell guanya 450,6 milions d’euros
i millora tots els marges

El conseller delegat Jaume Guardiola va explicar als mitjans els resultats del primer semestre de l’any.

• Els ingressos del negoci bancari del grup van créixer un 3,5% i el marge
d’interessos va augmentar un 2,4% interanual.
• Els ingressos per les operacions de Sabadell United Bank i BanSabadell Vida
elevaran la ràtio de cobertura d’actius problemàtics ﬁns al 54%. Això posarà
ﬁ a les pèrdues en la venda d’actius adjudicats i disminuirà l’esforç futur en
provisions.
• El balanç de TSB segueix creixent, amb un augment del crèdit del 16,6%
interanual.

El Grup Banc Sabadell va aconseguir fins
a juny de 2017 un benefici net de 450,6
milions d’euros, fet que suposa un 10%
més que en el mateix període de l’any
passat a tipus de canvi constant, gràcies
al sòlid creixement del 3,5% dels ingressos del negoci bancari del grup (marge
d’interessos i comissions netes).
El marge d’interessos ha crescut un
2,4% interanual a tipus constant, fins
als 1.936,9 milions d’euros, mentre
que el marge de clients es va incrementar fins al 2,81% (2,77% en el trimestre
anterior) gràcies a la caiguda en el cost
dels recursos.
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La ràtio CET 1 phase-in es va elevar al
12,67% a tancament de juny i la ràtio
CET 1 fully loaded es va situar en el
12,13%. Incloent la venda de Sabadell United Bank (excloent plusvàlues),
aquesta ràtio passarà a ser el 12,5%.
El total de recursos de clients de fora de
balanç va ser de 43.997 milions d’euros, un 17,2% més respecte a l’any anterior. El patrimoni en fons d’inversió es va
situar en 25.943 milions d’euros, el que
representa un increment del 22,8%. El
comportament del balanç en els últims
tres mesos va presentar un creixement
del crèdit viu del grup del 4,5% inter-

InfoAccionista
Número 70 • Juliol de 2017

anual, aïllant la devolució de la cartera de Mortgage Enhancement a
Lloyds.
Pel que fa als recursos de clients
en balanç, aquests van arribar als
135.928 milions d’euros amb un
increment del 3% a tipus de canvi
constant.

Rècord de comptes a la vista
Els saldos de comptes a la vista
van aconseguir per primera vegada
els 100 mil milions d’euros, el que
ha suposat un increment del 14,9%
respecte al mateix semestre de
l’exercici passat, alhora que una fita
per al banc. L’activitat comercial ha
mantingut un ritme intens, la qual
cosa s’ha traduït en la captació de
285.883 clients fins al juny. El crèdit
al consum ha crescut fins als 962
milions d’euros i l’import concedit en préstecs hipotecaris va arribar a 30 de juny als 1.709 milions
d’euros.
Els ingressos de les operacions
de venda de Sabadell United Bank

i reassegurança de BanSabadell
Vida propiciaran que la ràtio de
cobertura d’actius problemàtics
s’elevi al 54% (52% excloent clàusules sòl), el que a futur permetrà
posar fi a les pèrdues en la venda
dels actius adjudicats. En aquest
sentit, Banc Sabadell ha reforçat
la seva posició de solvència considerant conjuntament els nivells de
capital i provisions acumulades. La
ràtio de morositat va mantenir la
dinàmica decreixent de trimestres
anteriors i el 30 de juny es va situar
en el 5,49%.
El volum de reducció dels actius
problemàtics a la primera meitat
de l’any va ser de 1.159 milions
d’euros, dada destacada perquè
aquesta reducció s’ha materialitzat
a un ritme superior del que s’esperava per complir l’objectiu anual.
D’altra banda, el fort compromís de
Banc Sabadell amb la transformació digital i la posada a disposició
dels clients de nous serveis remots
han facilitat un increment del nom30.06.2016

RÀTIOS

30.06.2017

%

%

49,97

51,81

Core capital / Common equity

11,9

12,7

Morositat 2

6,83

5,49

54,1

51,0

2.806

2.548

25.990

26.384

Eficiència 1

Cobertura de dubtosos

2-3

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

Per al càlcul d’aquestes ràtios s’ajusta el marge brut considerant ROF recurrent i periodificació lineal de contribució
al Fons de Garantia de Dipòsits.
(2)
A efectes comparatius, a juny de 2017 es mantenen les xifres de Sabadell United Bank.
(3)
Sense considerar ﬂoors, a juny de 2017 la cobertura total del grup i ex TSB és del 47,1%.

Dades acumulades en milions d’euros

bre d’usuaris digitals del 7%, fins
als 4,2 milions. Avui, el 85% de les
transaccions del banc a Espanya ja
es realitzen per canals remots i les
vendes en digital s’apropen al 20%
del total.

TSB creix en clients
El negoci al Regne Unit segueix
mostrant-se fort. El crèdit als clients
de la franquícia britànica, juntament amb la cartera Whistletree,
ha augmentat un 16,6% interanual
i els dipòsits un 6,4%, impulsats
pel creixement dels comptes a
la vista. La quota de mercat en
obertura de comptes corrents
s’ha situat en el 6%, en línia amb
les previsions de la franquícia. El
nombre total de clients va superar
els 5 milions en el trimestre, amb
un creixement anual del 3,3%. Els
clients segueixen recomanant TSB
i el seu NPS (indicador que mesura
la qualitat del servei) ha mantingut la dinàmica de creixement a la
primera meitat de 2017.
El procés de migració de la plataforma continua complint amb els
passos establerts, alhora que s’han
desenvolupat nous avenços tecnològics enfocats al client. En aquest
aspecte, TSB serà el primer banc
europeu amb reconeixement de
l’iris en la seva aplicació mòbil a
partir de setembre. Aquest sistema
s’implementarà en la ja operativa
aplicació mòbil de TSB, construïda
sobre la plataforma de Banc Sabadell al Regne Unit, Proteo4UK.

30.06.2016

30.06.2017

Variació
interanual

Variació a
tipus constant

MAGNITUDS DEL BALANÇ
Actius totals

207.891

217.458

4,6%

6,0%

Inversió creditícia bruta de clients (1) (2)

149.921

149.948

0,0%

1,5%

Recursos de clients en el balanç (2)

134.152

135.928

1,3%

3,0%

Recursos de clients de fora del balanç

37.555

43.997

17,2%

17,2%

Fons propis

12.647

13.188

4,3%

–

(1)

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

RESULTATS
Marge d’interessos

1.942,5

1.936,9

-0,3%

2,4%

Marge brut

2.980,2

3.043,4

2,1%

4,3%

Marge abans de dotacions

1.460,6

1.467,7

0,5%

1,9%

425,3

450,6

5,9%

10,0%

Benefici atribuït al grup
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L’acció SAB després del primer semestre de 2017
L’acció SAB ha conclòs la primera
meitat de l’any superant els bons
nivells de tancament del primer trimestre. Després d’haver acabat el
mes de març amb una important
pujada respecte al tancament de
2016 (+ 29,86%), el segon trimestre va estar marcat per les turbulències que Banco Popular va generar
en el sector fins a la seva resolució
final a principis de juny, així com per
la liquidació unes setmanes després, d’acord amb els procediments
d’insolvència d’Itàlia, de Banca
Popolare di Vicenza i Veneto Banca.
Malgrat això, l’acció SAB va tancar
el semestre amb una revaloració
del 34,47%, la major pujada de la
banca espanyola i la segona millor
de l’Ibex-35.

Preus i volums de l’acció SAB
Preu
final
€

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

Abril

1,766

1,797

1,565

34.507.679

Maig

1,834

1,899

1,724

24.354.136

Juny

1,779

1,857

1,696

28.578.350

2016
2017

Variació
Des. 2016 - Jun. 2017 +34,47%

Evolució de les cotitzacions
150

Entre els factors que han contribuït
al bon comportament de la nostra
cotització, destaca la favorable valoració dels analistes respecte als
resultats del primer trimestre. La
positiva evolució dels indicadors
macro-econòmics espanyols, superant les expectatives, així com l’optimisme generat després del triomf
d’Emmanuel Macron a les eleccions
presidencials franceses, van aportar
una dosi de tranquil·litat i confiança
cap a mitjans del segon trimestre.
Concretament l’acció SAB es va
mantenir a la zona 1,80-1,90 euros
durant bona part de maig.
Al llarg del mes de juny les borses
en general van mostrar certs símptomes de fatiga. No obstant això, la
nostra acció va rebre un nou suport
quan l’agència S&P Global Ratings
va anunciar la millora de la qualificació del banc, el que significava
la recuperació de la qualificació
investment grade. L’acció SAB va
tancar el semestre a 1,779 euros,
que suposa un augment del 3,55%
respecte al tancament de març. En
el gràfic es mostra l’evolució dels
bancs cotitzats espanyols durant
l’exercici en curs.
3

140
130
120
110
100
90
80
70
60
30.12.16

31.01.17

Sabadell
Santander
BBVA

28.02.17

31.03.17

CaixaBank
Bankia
Bankinter

28.04.17

31.05.17

30.06.17

Liberbank
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Dades tècniques*
5.616.151.196

Nombre d’accions

246.622

Nombre d’accionistes

29.246.539

Contractació mitjana diària (gener-juny, en títols)

47.185.077

Contractació mitjana diària (gener-juny, en euros)

9.991.132.978 €

Capitalització
BPA

0,15 €

(benefici net atribuït per acció)

12,11 x

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

2,34 €

P/VC (preu/valor comptable)

0,76 x

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

3,78%

* A 30 de juny de 2017.
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Sabadell assoleix l’investment grade de les tres
agències de ràting

Imatge d’un dels ediﬁcis del centre corporatiu a Sant Cugat.

L’agència de qualificació Standard
& Poor’s (S&P) va apujar a finals
de juny la qualificació creditícia de
Banc Sabadell a llarg termini a BBB-,
abans BB+, i a curt termini a A-3,
abans B, mantenint la perspectiva
positiva. Aquesta revisió reflecteix,
segons S&P, la millora de la solvència de l’entitat i el progrés en l’evacuació de riscos en el seu balanç.
L’agència també va incrementar el
ràting del deute subordinat i de les
accions preferents de Banc Sabadell
en dos esglaons, situant-lo en BB i B,
respectivament.
Tot això suposa una fita molt important per a Banc Sabadell ja que, des-

prés d’aquesta revisió a l’alça, l’entitat recupera de nou la qualificació
d’investment grade (grau d’inversió)
per part de les tres agències (S&P,
Moody’s i DBRS) que actualment
donen el ràting al banc.
El president Josep Oliu va destacar
aquest fet afirmant que “l’esforç que
hem realitzat durant els últims anys
i que s’ha materialitzat, entre altres,
en la millora de la posició de capital
i en la contínua reducció dels actius
danyats per la crisi, ha permès que
S&P valori tant les fites aconseguides
com la perspectiva de millora futura.
Tot això beneficia tant al banc com
als nostres accionistes i clients”.

La Fundació premia la investigació en
economia, biomedicina i enginyeria

Borja Ibáñez, Mar Reguant i Romain Quidant.

La Fundació Banc Sabadell, amb
l’objectiu d’impulsar la recerca en
els àmbits de l’economia, biomedicina i enginyeria, ha premiat la labor
i el talent de tres joves professionals. La doctora en economia, Mar
Reguant, s’ha endut el XVI Premi a la
Investigació Econòmica, dotat amb
30.000 euros, pels seus treballs
en el camp de l’economia de l’energia i del medi ambient. El doctor en
medicina, Borja Ibáñez, ha estat el
guanyador del XII Premi a la Investigació Biomèdica per la seva contri-

InfoAccionista
Número 70 • Juliol de 2017

bució a la lluita contra les malalties
cardiovasculars. I el doctor en física,
Romain Quidant, s’ha adjudicat el I
Premi a les Ciències i l’Enginyeria,
per les seves aportacions en el
terreny de la nanofotònica. Tant el
Ciències i Enginyeria, que compta
amb la col·laboració del Barcelona
Institute of Science and Technology
(BIST), com el Biomèdica, tenen una
dotació de 50.000 euros cadascun.

Més de 10.000 M€ per
ﬁnançar empreses

Banc Sabadell ha signat dos importants acords amb la CEOE i el Banc
Europeu d’Inversions (BEI) per finançar a les empreses del país. Amb la
CEOE, l’entitat posa a disposició de
les empreses afiliades a la patronal
una línia de crèdit de 10.000 milions
d’euros amb condicions preferents.
Amb el BEI ambdues institucions es
comprometen a aportar a les pimes
800 milions d’euros per tal de facilitar-los el desenvolupament de nous
projectes, sobretot en els sectors
serveis i indústria. A la imatge, el
conseller delegat de Banc Sabadell,
Jaume Guardiola, i el president de la
CEOE, Juan Rosell.

BanSabadell Vida
reassegura la seva cartera
per 683,7 M€

Javier Valle, director general de BanSabadell Vida.

BanSabadell Vida, empresa participada al 50% per Banc Sabadell i
Zurich Vida, ha subscrit amb l’entitat
reasseguradora Swiss Re Europe un
contracte de reassegurança sobre
la seva cartera d’assegurances individuals de vida-risc a 30 de juny de
2017. La comissió de reassegurança
que ha percebut BanSabadell Vida ha
estat de 683,7 milions d’euros, que
suposa per al grup Banc Sabadell un
ingrés net d’aproximadament 253,5
milions d’euros, un cop descomptats
els impostos i despeses associades
a la transacció.

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)

