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Resultats en tancar el tercer trimestre de 2017

Banc Sabadell guanya 653,8M€ y la ràtio CET1
fully loaded se situa en el 13%

Jaume Guardiola, en el centre, presentant els resultats davant els mitjans de comunicació.

• Banc Sabadell manté el seu objectiu anual de 800 milions d’euros de beneﬁci.
• El marge d’interessos va augmentar un 5% en termes interanuals i un 2,4%
respecte al passat trimestre en termes comparables1.
• Els resultats extraordinaris generats per les recents transaccions van
permetre situar la ràtio CET 1 fully loaded al 13%, el nivell més alt entre els
bancs espanyols cotitzats, i la ràtio de cobertura en el 52,8%.
• Els actius problemàtics ﬁns a setembre es van reduir en 1.700M€. L’alt nivell de
cobertura va possibilitar vendre adjudicats amb un beneﬁci mitjà del 2,6%.
• El Consell d’Administració ha aprovat repartir un dividend a compte de 0,02
euros bruts per acció.

El Grup Banc Sabadell va aconseguir
fins a setembre de 2017 un benefici
net de 653,8 milions d’euros, un 4,2%
més que en el mateix període de l’any
passat a tipus de canvi constant, gràcies al sòlid creixement del 5,2% dels

ingressos del negoci bancari del grup
(marge d’interessos i comissions netes)
en termes comparables. Aquest ritme
situa l’entitat en línia per aconseguir el
seu objectiu de benefici anual de 800
milions d’euros.

(1)
Totes les magnituds comparables exclouen Sabadell United Bank, Mediterrani Vida i el mortgage enhancement de TSB. A tipus de
canvi constant.

Dividend a compte
El Consell d’Administració va acordar, amb data 26 d’octubre de 2017, la distribució
d’un dividend a compte dels resultats de l’exercici 2017 per un import de 0,02 euros
bruts per acció, que s’abonarà el proper 29 de desembre de 2017, sent la data de
cotització ex dividend el 27 de desembre de 2017.
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El marge d’interessos trimestral va
arribar als 940,9 milions d’euros,
per majors volums i menor cost dels
recursos. Va créixer un trimestre
més, un 2,4% en aquest últim, i un
5% interanual a tipus constant i en
termes comparables. El marge de
clients es va situar en el 2,79%.

Nivell de capital
Banc Sabadell segueix reforçant
la seva posició de solvència considerant conjuntament els nivells de
capital i provisions acumulades. La
forta generació de capital al llarg
dels nou primers mesos de l’any va
permetre arribar a una ràtio CET 1
phase-in del 13,2%. Fa un any era
del 12,1%. La ràtio CET 1 fully loaded es va situar en el 13% proforma
(+30pb després de la venda de HI
Partners i de la participació en IberiaBank) en tancar setembre, el nivell
més alt de solvència entre els bancs
espanyols cotitzats.

La ràtio de cobertura d’actius
problemàtics va arribar al 52,8%
(51,5% excloent clàusules sòl),
després d’un intens ritme en el pla
d’evacuació d’actius problemàtics,
amb una reducció ex TSB de 1.700
milions d’euros l’any, amb un benefici mitjà del 2,6% durant els últims
tres mesos. Els actius problemàtics es van reduir en 2.316 milions
d’euros en els últims dotze mesos
i la ràtio de morositat va caure fins
al 5,4%.

30.09.2016
RÀTIOS
Eficiència 1

30.09.2017

%

%

49,91

51,20

Core capital / Common equity

12,1

13,2

Morositat

6,60

5,40

Cobertura de dubtosos 2

52,9

51,4

MITJANS
Nombre d’oficines
Nombre d’empleats i empleades

Increment del crèdit

Les dotacions a insolvències i
altres deterioraments van ascendir
a 1.967,8 milions d’euros enfront
dels 1.113,5 milions d’euros de fa
un any. Els beneficis extraordinaris en els resultats per operacions
financeres (ROF) així com les plusvàlues de les transaccions de Sabadell United Bank i reassegurança
de BanSabadell Vida, materialitzats
en l’any, s’han destinat a dotacions
extraordinàries pel seu valor brut.

2.791

2.522

25.972

25.972

(1)

Per al càlcul d’aquestes ràtios, s’ajusta el marge brut considerant ROF recurrent i periodificació lineal de la contribució al Fons de Garantia de Dipòsits, així mateix s’aïllen els resultats no recurrents de la comissió neta cobrada per
BS Vida per contracte de reassegurança amb Swiss Re Europe.
(2)
Sense considerar ﬂoors, al setembre de 2017 la cobertura total del grup és del 48,8% i ex TSB és del 48,7%.

El comportament del balanç en els
últims tres mesos va presentar un
creixement del crèdit viu del grup
del 5% interanual a tipus de canvi
constant (excloent la cartera del
mortgage enhancement de TSB,
retornada a Lloyds, i Sabadell United Bank), amb una millora del mix
de negoci. En comparació amb el
trimestre anterior, va créixer un 0,3%
a tipus constant tot i l’estacionalitat
pròpia del trimestre. La inversió creditícia bruta va tancar amb un saldo
de 137,8 milions d’euros.
Els recursos de clients en balanç
van augmentar interanualment un
3,7% a tipus de canvi constant,
arribant als 131,2 milions d’euros,
i els recursos fora de balanç van
ascendir a 45.129 milions d’euros,
un 13,6% més. El patrimoni en fons
d’inversió es va situar en 26.920
milions d’euros, un creixement del
21,2% interanual.

Millor marge d’interessos de TSB
TSB ha mantingut la tendència positiva de la inversió creditícia impulsada pel creixement dels préstecs
hipotecaris El crèdit a la clientela
de la franquícia, juntament amb la
cartera Whistletree, va augmentar
un 15,5% interanual. Una altra mostra de la solidesa de la franquícia i
de la cartera Whistletree va ser que
el seu marge d’interessos es va
incrementar un 10,5% interanual.
Els recursos van créixer en l’any un
4,5% per l’augment dels comptes
corrents.

30.09.2016

30.09.2017

Variació
interanual

Variació a
tipus constant

Actius totals (1)

198.837

211.076

6,2%

6,8%

Inversió creditícia bruta de clients (1) (2)

144.360

146.054

1,2%

1,7%

Recursos de clients en el balanç (1)

127.361

131.295

3,1%

3,7%

Recursos de clients de fora del balanç

39.711

45.129

13,6%

13,6%

Fons propis

12.872

13.372

3,9%

–

1,8%

Dades acumulades en milions d’euros

MAGNITUDS DEL BALANÇ

(1)

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

RESULTATS
Marge d’interessos

2.890,9

2.877,8

-0,5%

Marge brut

4.273,2

4.583,1

7,3%

9,3%

Marge abans de dotacions

1.995,6

2.237,7

12,1%

13,6%

646,9

653,8

1,1%

4,2%

Benefici atribuït al grup
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L’acció SAB durant el tercer trimestre de 2017
A finals de juliol i coincidint amb la

Preus i volums de l’acció SAB

data de presentació dels resultats
Preu
final €

Preu
màxim €

Preu
mínim €

Volum mitjà
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

el qual els volums de negociació

Març
Abril

1,718
1,766

1,742
1,797

1,430
1,565

32.134.611
34.507.679

eren baixos en un mercat bastant

Maig

1,834

1,899

1,724

24.354.136

tranquil.

Juny

1,779

1,857

1,696

28.578.350

Juliol

1,893

1,960

1,782

23.597.898

Agost

1,847

1,916

1,793

12.827.543

Setembre

1,766

1,876

1,668

25.388.204

semestrals del banc, l’acció SAB va
aconseguir la seva màxima cotització anual: 1,96 euros. Es va mante-

2016
2017

nir a la zona pròxima als 1,90 euros
al llarg d’un mes d’agost durant

No obstant això, la volatilitat va
començar a augmentar a mesura
que avançava l’estiu alhora que
les tensions entre els Estats Units

Variació
Des. 2016 - Set. 2017

+33,48%

i Corea del Nord s’intensificaven.
L’apreciació de l’euro respecte al
dòlar (escalant fins als 1,20 dòlars
per euro) tampoc va ser ben rebuda

Evolució de les cotitzacions
150

per les borses europees, com a
140

conseqüència del seu efecte nociu
sobre el sector exportador del vell

130

continent.

120

110

Els títols del banc
es van revaloritzar
un 33,48% anual al
tancament del tercer
trimestre

100

90

80

70

60
30.12.16

31.01.17

28.02.17

Sabadell
Santander
BBVA

Així mateix, la situació política a
Espanya es va fer més tensa al
mes de setembre per la intenció del
Govern català de celebrar un referèndum d’autodeterminació. Això
va propiciar que la incertesa s’apoderés del mercat i s’incrementés la
pressió a la baixa sobre les cotitzacions del sector bancari. Malgrat
tota aquesta tessitura, l’acció SAB
va reflectir una revaloració anual
del 33,48% en tancar el tercer trimestre, la segona millor del sector.
Al gràfic es mostra l’evolució dels
bancs cotitzats espanyols durant
l’exercici en curs.
3

31.03.17

28.04.17

31.05.17

CaixaBank
Bankia
Bankinter

30.06.17

31.07.17

31.08.17

29.09.17

Liberbank
IBEX-35

Dades tècniques*
5.616.151.196

Nombre d’accions

239.871

Nombre d’accionistes

26.239.855

Contractació mitjana diària (gener-setembre, en títols)

43.756.115

Contractació mitjana diària (gener-setembre, en euros)

9.918.123.012 €

Capitalització
BPA

0,14 €

(benefici net atribuït per acció)

12,78 x

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

2,39 €

P/VC (preu/valor comptable)

0,74 x

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

3,78%

* A 30 de setembre de 2017.
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La nova plataforma tecnològica de
TSB, a punt

TSB ha donat a conèixer
els avantatges de la nova
plataforma tecnològica
Proteo4UK a fi de presentar la pròxima posada
en marxa d’un conjunt
de serveis bancaris com
comptes corrents, targetes de dèbit, targetes de
crèdit i comptes d’estalvi.
Proteo4UK també proveeix accés als corredors
que comercialitzen les
hipoteques de TSB.

La nova plataforma ja està
sent utilitzada i els clients
comencen a gaudir dels
beneficis de la nova app
bancària TSB, la primera
d’Europa en integrar seguretat per escaneig de l’iris.
TSB ha replanificat la fase
final del desplegament de
Proteo4UK, prevista inicialment per als dies 4 i 5 de
novembre, per al primer
trimestre de 2018, atès
que aquest desplegament
se situava només dos
dies després de la primera
pujada del tipus d’interès
en una dècada en el Regne
Unit. La replanificació ha
permès a TSB focalitzar
tots els esforços en comunicar als seus 5 milions de
clients la pujada de tipus.

Reconeixement a la doctora en
economia Mar Reguant

A la seu central de SabadellHerrero, a Oviedo, va
tenir lloc el 3 d’octubre la
cerimònia de lliurament
del XVI Premi Fundació
Banc Sabadell a la Investigació Econòmica. El jurat
va concedir aquesta distinció a la doctora en economia Mar Reguant per
la seva trajectòria com a
investigadora en el camp
de l’economia de l’energia
i del medi ambient.

El president de Banc Sabadell, Josep Oliu, va ser
l’encarregat de lliurar-li el
guardó i va destacar en el
seu discurs la joventut i
la qualitat de les publicacions de Mar Reguant així
com el compromís de Banc
Sabadell amb el talent
jove que es manifesta
amb actes d’homenatge
a persones que prometen
una excel·lent carrera en
diferents àmbits del coneixement. El president del
Principat d’Astúries, Javier
Fernández, va encapçalar
la presència de diverses
personalitats de la societat asturiana a l’acte.

La seu social se situa en la ciutat
d’Alacant
les empreses i les famílies
en tots els territoris en els
quals està present sota la
supervisió del Banc Central
Europeu (BCE) i la regulació de l’Autoritat Bancària
Europea (EBA).
El Consell d’Administració
de Banc Sabadell va acordar el 5 d’octubre traslladar el seu domicili social
a la ciutat d’Alacant per tal
de seguir donant prioritat
a la protecció dels interessos dels seus accionistes,
clients i empleats.

Banc Sabadell és un grup
bancari internacional amb
una xarxa que supera les
2.500 oficines i els 11
milions de clients. Espanya concentra el 70% del
seu negoci, i el Regne
Unit, Estats Units i Mèxic,
el 30% restant.

Aquesta decisió permet al
conjunt de l’entitat continuar desenvolupant amb
absoluta normalitat la
seva activitat al servei de

L’exposició del grup a
Catalunya és del 16% del
total de clients i volum de
negoci. A la imatge, l’edifici
del banc a Alacant.

SabadellUrquijo col·labora en
projectes solidaris
clusió social, necessitats
bàsiques d’alimentació i
sanitàries de diversos collectius i a millorar les condicions de vida de persones amb discapacitat.
SabadellUrquijo Banca Privada va fer pública el setembre la seva col·laboració en
22 projectes solidaris, als
quals se’ls lliura la quantia
econòmica que correspon
al 50% de la comissió de
gestió de SabadellUrquijo
Cooperació i al 35% de
la comissió de gestió del
Fons d’Inversió Sabadell
BS Inversió Ètica i Solidària FI. Els projectes triats
estan enfocats majoritàriament a cobrir riscos d’ex-

A través d’una Comissió
Ètica, encarregada de valorar les propostes, l’entitat
porta gairebé 20 anys collaborant amb causes solidàries. En aquesta edició,
l’Hospital de Sant Joan de
Déu de Lleó, Mans Unides
o l’Institut Espanyol de
Missions Estrangeres són
algunes de les organitzacions beneficiades. A la
imatge, membres de les
entitats beneficiades i de
SabadellUrquijo.

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