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Resultats del primer trimestre de 2018

Banc Sabadell guanya 259,3 milions d’euros,
un 32,8% més

El conseller delegat Jaume Guardiola, durant la seva compareixença davant els mitjans.

• Sòlid creixement del negoci bancari –marge d’interessos i comissions– que
s’incrementa un 3,8%.
• Els volums de crèdit viu augmenten un 3,6%* interanual, impulsats pel bon
comportament de les pimes i per la nova producció d’hipoteques.
• Els clients digitals del grup ascendeixen ﬁns als 4,6 milions, un 11% més
que fa un any.

Banc Sabadell ha tancat el primer trimestre de 2018 amb un benefici net de
259,3 milions d’euros, un 32,8% més
que en el mateix període de l’any passat.
El negoci bancari –marge d’interessos i
comissions netes– va experimentar un
sòlid increment del 3,8%.
El marge d’interessos ha crescut un
2,8% interanual fins als 911,5 milions
d’euros i el de clients, un altre 2,8%. Els
resultats de les operacions financeres
van ascendir a 222,5 milions, materialitzant així gran part del que s’ha previst
per a aquest any.
Les despeses d’explotació es van situar
en 752,9 milions d’euros, dels quals
77 milions corresponen principalment a
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conceptes no recurrents relacionats amb
la migració tecnològica de TSB, i ja reconeguts en el primer trimestre. Excloent
els costos no recurrents, les despeses
d’explotació van augmentar un 1,5% en
el trimestre, a causa de l’augment dels
costos del negoci de Mèxic i de l’estacionalitat en els de personal.
Les dotacions per a insolvències i altres
deterioraments van totalitzar 244,8
milions d’euros, el que va suposar un
cost de risc de 64pb. La ràtio de morositat va seguir reduint-se fins al 5,14%
des del 5,32% proforma IFRS9** del
passat trimestre. Els actius problemàtics van continuar baixant a bon ritme:
3.189 milions en els últims 12 mesos i
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251 milions en el trimestre. La seva
cobertura es va elevar fins al 55,2%,
després d’aplicar IFRS9.
La posició de capital es manté
sòlida amb una ràtio de Common
Equity Tier 1 (CET 1) fully loaded al
12%, percentatge que ja reflecteix
l’aplicació d’IFRS9.

Creix el crèdit
Els volums de crèdit viu van créixer
un 3,6% interanual i un 0,4% en el
trimestre, fonamentats pel bon comportament de les pimes i per la nova
producció d’hipoteques. El total de
recursos de clients va augmentar un
4,9%, especialment en comptes a la
vista i fons d’inversió.
Els recursos de clients en balanç
van augmentar un 3% interanual,
impulsats pel creixement dels comptes a la vista, i els de fora de balanç,
un 10,8%, principalment pels fons
d’inversió i les assegurances comercialitzats. Va destacar l’entrada neta
de fons d’inversió amb un increment
interanual del 17,4%.

Els actius totals del grup van ascendir a 219.009 milions d’euros, el
que representa un augment a perímetre constant del 4,5%.

La digitalització avança
Les dades de digitalització continuen
millorant com a resultat del compromís amb la transformació comercial. Els clients digitals del grup van
ascendir a 4,6 milions, un 11% més
que fa un any, i les vendes per canals
digitals ja suposen el 19% del total.
Pel que fa a distribució i simplificació, s’ha posat en marxa una nova
figura comercial com és el mànager d’assegurances i s’han iniciat
proves pilot de nous formats d’oficines. D’altra banda, l’oferta digital
inclourà pròximament l’aplicació de
pagament per mòbil Apple Pay, que
suposarà una nova millora de Sabadell Mobile i Sabadell Wallet.

Màxim històric en qualitat
El nivell de qualitat de servei de
Banc Sabadell, segons els estudis
d’STIGA-EQUOS, ha marcat, en el
31.03.2017

RATIS
Eficiència 1

31.03.2018

%

%

52,32

53,42

Core capital / Common equity phase in

11,9

12,9

Morositat

5,86

5,14

Cobertura de dubtosos sense ﬂoors

48,9

56,6

MITJANS
Nombre d’oficines
Nombre d’empleats i empleades

2.767

2.474

26.412

26.056

Nota: Les dades s’exposen a perímetre constant, és a dir, excloent les xifres de Sabadell United Bank, Mediterráneo
Vida i Mortgage Enhancement.
(1)
Per al càlcul d’aquesta ràtio, s’ajusta el marge brut considerant ROF recorrent i periodificació lineal de la contribució
al Fons de Garantia de Dipòsits i Fons Únic de Resolució.

Dades acumulades en milions d’euros

primer trimestre, un màxim històric
en assolir la puntuació de 8,19. Els
clients han incrementat la seva valoració en relació amb aspectes com
la “actuació comercial” o la “venda
creuada de nòmina i assegurances”.
També ha millorat “l’explicació d’inversió”. Potenciar la qualitat contínua és, precisament, un dels objectius clau del pla director 2018-2020
del banc.
La captació d’empreses i particulars, un trimestre més, ha resultat
intensa, amb un total de 124.657
clients nous. Per segments, el
grup ha captat 93.854 particulars i
30.803 empreses.
Finalment la quota de mercat dels
diferents productes a Espanya ha
experimentat notables millores. En
empreses, destaquen l’operativa de
TPVs, on la quota de Banc Sabadell
es va incrementar en el primer trimestre fins al 14,62% respecte al
13,79% de fa un any, i la de crèdit
documentari, que s’ha situat en el
29,73% a març, des del 28,85% de
fa 12 mesos. Va augmentar també
la quota de crèdit fins al 11,25% des
del 11,14%. En particulars, la quota
en assegurances de vida va millorar
fins al 5,50% al tancament del trimestre des del 5,21% de fa un any i
en fons d’inversió, fins al 6,22% des
del 6,04%.
NOTA: Informació calculada sobre bases homogènies, assumint tipus de canvi constant i excloent
Sabadell United Bank, Mediterrani Vida i la cartera de Mortgage Enhancement.
* El creixement del crèdit viu exclou l’impacte de
l’EPA (ie. El 80% de l’exposició problemàtica
de l’EPA el risc del qual és presentat com a
crèdit viu i el compte a cobrar).
**IFRS9 és la nova normativa comptable internacional que ha entrat en vigor aquest any.

31.03.2017

31.03.2018

Variació
interanual

Variació a
tipus constant

MAGNITUDS DE BALANÇ
Actius totals

209.675

219.009

4,5%

5,3%

Inversió creditícia bruta viva

135.238

137.246

1,5%

2,2%

Inversió creditícia bruta viva ex EPA

128.785

132.482

2,9%

3,6%

Recursos de clients al balanç

130.148

133.280

2,4%

3,0%

41.848

46.364

10,8%

10,8%

Recursos de clients de fora de balanç
RESULTATS
Marge d’interessos

894,3

911,5

1,9%

2,8%

1.545,0

1.455,1

-5,8%

-5,3%

Marge abans de dotacions

777,8

615,1

-20,9%

-20,8%

Benefici abans d’impostos

271,2

369,7

36,3%

36,4%

Resultat consolidat de l’exercici

197,2

260,7

32,2%

32,3%

Benefici atribuït al grup

195,4

259,3

32,7%

32,8%

Marge brut
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L’acció SAB i el mercat durant el primer trimestre de 2018
Després d’un inici de gener amb
fortes pujades en les principals borses mundials, emparades fonamentalment pel bon to de les economies
més importants, al llarg del mes de
febrer es va produir una destacada
correcció de la borsa americana
després d’un 2017 d’altes revaloracions. Ajust que es va traslladar immediatament al continent
europeu.
Entre els motius d’aquesta situació
cal subratllar el repunt de la rendibilitat del deute públic nord-americà
davant unes majors expectatives
de pujades de tipus per part de la
Reserva Federal. A mesura que avançava el trimestre entrava en escena
un altre factor crític per als mercats:
l’ombra de la guerra comercial entre
els EUA i la Xina.
L’acció SAB, de manera similar a
la renda variable espanyola, també
es va veure afectada, corregint el
seu valor i finalitzant el trimestre en
nivells pràcticament iguals al tancament de 2017.
Respecte als seus comparables
l’acció SAB se segueix mantenint
entre les millors durant els últims
dotze mesos.

Preus i volum de l’acció SAB
Preu
final
€

Preu
màxim
€

Preu
mínim
€

Volum
mig diari
(títols)

1,6560

1,9600

1,2950

27.237.193

Gener

1,9140

1,9445

1,6470

24.253.028

Febrer

1,7255

1,9325

1,7110

23.534.045

Març

1,6610

1,7165

1,6255

18.614.260

2017
2018

Variació
Des. 2017 - Març 2018: +0,30%

Evolució de les cotitzacions
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Sabadell
Santander
BBVA

Aprovació de la
distribució del dividend

CaixaBank
Bankia
Bankinter

Liberbank
IBEX-35

Exercici 2017
La Junta General Ordinària d’Accionistes celebrada el passat
19 d’abril va aprovar la proposta
de distribució de 0,07 euros per
acció corresponents a l’exercici
tancat a 31 de desembre de
2017. En data 29.12.2017 es
va pagar a compte la quantitat
de 0,02 euros per acció, i el
dia 27.04.2018 es va abonar el
dividend complementari de 0,05
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)

5.626.964.701
231.373
22.145.190
39.482.166
9.346.388.368 €
0,16 €
10,64 x

Valor comptable per acció

2,32 €

P/VC (preu/valor comptable)

0,72 x

Rendibilitat per dividend (respecte al tancament de desembre de 2017)

3,02%

* A 31 de març de 2018.
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Els accionistes aproven la gestió
i els resultats del banc

Onzè títol per a Rafa Nadal
a Barcelona

Alacant va acollir la Junta General d’Accionistes el mes d’abril.

La Junta General Ordinària d’Accionistes del banc, celebrada a Alacant el passat 19 d’abril, va aprovar
la gestió i els resultats de 2017,
que va tancar amb un benefici net
atribuït de 801,5 M€, i va acordar
destinar 281,3 M€ a la retribució a
l’accionista d’un dividend complementari per un import de 0,05 euros
per títol. Tenint en compte que al
desembre ja es va abonar la quantitat de 0,02 euros per acció, la remuneració total a l’accionista a càrrec
de 2017 ascendeix a 0,07 euros per
títol, fet que suposa un pay out del
49%, 393 M€ .

També es va donar el vistiplau a
la reelecció del conseller delegat
Jaume Guardiola com a conseller
executiu, a la de David Martínez com
a conseller dominical i José Manuel
Martínez com a conseller independent. Així mateix, es va ratificar el
nomenament dels dos nous consellers independents Pedro Fontana i
George Donald Johnston.
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S&P i Moody’s milloren les
qualiﬁcacions de l’entitat

El president Josep Oliu i el conseller
delegat Jaume Guardiola van explicar als accionistes els aspectes més
destacats de l’exercici 2017, així
com les línies mestres del nou pla
director 2018-2020.

Finançament per a empreses espanyoles
que operen als EUA i Llatinoamèrica

L’Institut de Crèdit Oficial (ICO) i
Banc Sabadell, per mitjà de la seva
branch de Miami, van signar el passat mes de febrer a l’estat de Florida un acord de finançament, l’import del qual puja a 500 M€ i que
serveix per impulsar les empreses
espanyoles que operen a EUA i Llatinoamèrica. Les companyies que
tinguin un mínim del 30% de capital

El tennista Rafa Nadal segueix
batent rècords al Barcelona Open
Banc Sabadell. Després de vèncer
a la final el grec Stefanos Tsitsipas,
per 6-2 i 6-1, el manacorí va obtenir el seu onzè títol a les pistes del
Reial Club de Tennis Barcelona. Per
a Banc Sabadell, aquesta ha estat
també l’onzena edició del torneig
que patrocina. La imatge de l’entitat i
la del tennista alçant el trofeu Comte
de Godó s’ha convertit, en aquestes
dates, en un clàssic de l’ATP.

espanyol o aquells projectes finançats que comptin amb almenys el
30% de béns o serveis facilitats
per una firma espanyola es podran
beneficiar de l’acord subscrit. És
la primera vegada que en el marc
de la Línia ICO Canal Internacional
es rubrica un conveni amb un banc
privat espanyol fora del país. Banc
Sabadell es va establir a Miami el
1993.

S&P Global Ratings i Moody’s van
millorar el passat mes d’abril el
ràting del banc. S&P va pujar la qualificació creditícia a llarg termini a
BBB, des BBB-, i a curt termini a A-2,
des de A-3. L’agència manté la perspectiva de l’entitat en estable i fonamenta la pujada per la millora de la
qualitat creditícia. Moody’s també va
elevar la qualificació creditícia de les
cèdules hipotecàries i territorials de
l’entitat a Aa1, des d’Aa2, i va millorar la perspectiva a positiva, des
d’estable.
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