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Resultats en tancar el tercer trimestre del 2018

Banc Sabadell guanya 247,8 milions d’euros
i augmenta els ingressos ordinaris

El conseller delegat Jaume Guardiola, acompanyat per Tomàs Varela, director ﬁnancer, a l’esquerra, i Gabriel Martínez, director de
comunicació.

• El beneﬁci net recurrent, sense els costos extraordinaris de TSB i les vendes
de carteres, puja a 647,2 milions d’euros, un 14,7% més.
• Els ingressos ordinaris del grup (marge d’interessos + comissions) augmenten
en el seu conjunt un 2,2% interanual i un 4,4% trimestral.
• El crèdit viu a Espanya creix un 5,4%(1) interanual.
• La ràtio de morositat baixa al 4,32%(2) i la cobertura d’actius problemàtics puja
al 56,6%.

El Grup Banc Sabadell va assolir fins
al setembre de 2018 un benefici net
de 247,8 milions d’euros després dels
ajustos per les vendes de carteres institucionals i provisions extraordinàries
de la migració de TSB. Sense tenir en
compte els extraordinaris, el creixement
del benefici net a tipus de canvi constant va ser de 647,2 milions d’euros, un
14,7% més.

El negoci bancari del grup va mostrar
una evolució positiva en els principals
mercats, amb un augment del 2,2%
interanual i un creixement del 4,4% en la
comparativa trimestral.
El marge d’interessos es va situar en
2.742,7 milions d’euros en tancar el
setembre de 2018, cosa que ha suposat
un increment del 4,1% en el trimestre, i
del 0,7% interanual.

Dividend a compte
El Consell d’Administració va acordar, amb data 25 d’octubre de 2018, la distribució
d’un dividend a compte dels resultats de l’exercici 2018 per un import de 0,02 euros
bruts per acció, que s’abonarà el pròxim 28 de desembre de 2018.
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Aïllant els extraordinaris de TSB,
el marge de clients es va situar en
el 2,75% i el marge sobre actius
totals mitjans en l’1,71%. En els
primers nou mesos de l’any va destacar el bon comportament de les
comissions, que van experimentar
un augment, a tipus constant, del
8,7%. Sense considerar TSB, el percentatge puja al 10.8%.
Els costos d’explotació recurrents,
que es van reduir en un 1,5% en
el trimestre, van ser de 1.985,9
milions d’euros fins al setembre, un
1,5% més que en el mateix període
de l’exercici anterior.

Fortalesa comercial
Els volums de crèdit, sense TSB,
van créixer en la comparativa interanual. D’aquesta manera, el crèdit a tipus de canvi constant es
va elevar un 3,6%, impulsat pel
bon comportament de les pimes
i les grans empreses. A Espanya,
excloent-ne l’impacte de l’EPA, el

Entre el gener i el setembre va
destacar el bon comportament de
les hipoteques a particulars, que
van augmentar un 1,2% en el trimestre i un 1% en l’any. El total de
recursos de clients fora de balanç
pujava a 47.159 milions d’euros,
un 4,5% més respecte a l’any anterior. El patrimoni en fons d’inversió
es va situar en 28.882 milions
d’euros, un increment del 7,3%
interanual.
Els saldos de comptes a la vista
també van registrar un augment,
fins als 106.499 milions d’euros,
cosa que ha significat un increment
del 8% interanual.
El ritme de captació de clients a
Espanya durant els nou primers
mesos s’ha mantingut fort, amb
una entrada de 342.738 nous
clients. D’aquest total, 268.814
van ser particulars i 73.924, empre30.09.2017

Ratis
Eficiència 1
Core capital / Common equity phase in
Morositat
Cobertura de dubtosos

ses. A més, cal sumar-hi l’ingrés de
207.080 noves nòmines.

crèdit viu ha augmentat fins a un
5,4% interanual.

30.09.2018
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Menys actius problemàtics
Incloent-hi els actius de les vendes
institucionals de carteres, la reducció d’actius problemàtics en els
últims dotze mesos arriba als 9.282
milions d’euros, i deixa el saldo en
7.667 milions (6.280 milions d’euros de dubtosos i 1.387 milions
d’euros adjudicats).
Pel que fa la morositat, aquesta
va caure fins al 4,50%. Si es té
en compte la venda de carteres,
la morositat se situa en el 4,32%.
La cobertura d’actius problemàtics
arriba al 56,6%. Pel que fa a la
posició de capital, la ràtio de CET 1
phase-in se situa en el 12,1% i la
fully loaded, en l’11%.
Una vegada materialitzades les
vendes de carteres institucionals,
l’estalvi anual esperat pujarà a 153
milions d’euros(3) i impactarà de
forma positiva tant en el capital com
en el benefici per acció.
NOTA: Informació calculada sobre bases homogènies, assumint tipus de canvi constant i
excloent-ne Sabadell United Bank, Mediterráneo
Vida i la cartera de Mortgage Enhancement.
(1)

Mitjans
Nombre d’oficines
Nombre d’empleats i empleades

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 el ROF recurrent i la periodificació lineal de la contribució al Fons de Garantia de Dipòsit i Fons Únic de Resolució.

Ex TSB. El creixement del crèdit viu exclou l’impacte de l’EPA (El 80% de l’exposició problemàtica de l’EPA el risc del qual és assumit pel
FGD, així com la variació neta de préstecs i la
variació del compte a cobrar).

(2)

Dades pro forma.

(3)

Estalvis anuals esperats. Aquesta xifra exclou
les comissions de gestió que Solvia rep per la
gestió dels actius problemàtics venuts a inversors institucionals el 2T2018.

30.09.2017

30.09.2018

Variació
interanual

Variació a
tipus constant

Actius totals

211.076

217.751

3,2%

3,3%

Inversió creditícia bruta viva

137.833

140.234

1,7%

1,9%

Dades acumulades en milions d’euros

MAGNITUDS DE BALANÇ

Inversió creditícia bruta viva ex EPA

131.635

135.483

2,9%

3,1%

Recursos de clients al balanç

131.295

135.152

2,9%

3,1%

45.129

47.159

4,5%

4,5%

Marge d’interessos

2.738,3

2.742,7

0,2%

0,7%

Recursos de clients de fora de balanç
RESULTATS
Marge brut

4.415,4

3.883,2

-12,1%

-11,7%

Marge abans de dotacions

2.115,5

1.416,5

-33,0%

-32,8%

Benefici abans d’impostos

530,7

339,2

-36,1%

-35,0%

Resultat consolidat de l’exercici

571,0

253,6

-55,6%

-54,8%

Benefici atribuït al grup

569,4

247,8

-56,5%

-55,7%

Nota: Les dades s’exposen a perímetre constant, és a dir, excloent les xifres de Sabadell United Bank, Mediterráneo Vida i Mortgage Enhancement.
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L’acció SAB i el mercat durant el tercer trimestre de 2018
A mesura que avança l’exercici

Preus i volums de l’acció SAB

s’evidencia la persistència d’un
Preu
final €

entorn polític complex a nivell global que condiciona les cotitzacions

2017

de la renda variable espanyola i

2018

europea.
Mentre les borses nord-americanes
han seguit marcant màxims, la

Preu
màxim €

Preu
mínim €

Volum mitjà
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

Abril

1,6265

1,7800

1,5980

52.110.515

Maig

1,4380

1,7495

1,4220

32.992.634

Juny

1,4355

1,5290

1,3655

28.419.911

majoria de mercats s’han vist afec-

Juliol

1,4285

1,5000

1,3160

26.086.746

tats per l’impacte de les disputes

Agost

1,3220

1,4480

1,3080

15.603.324

Setembre

1,3390

1,4920

1,3075

30.285.839

comercials i els episodis d’inestabilitat als països emergents. També

Variació

ha marcat l’agenda dels mercats la

Des. 2017 - Set. 2018

-19,14%

Font: Bolsas y Mercados Españoles

indefinició i incertesa al voltant de
com s’implementarà el Brexit, així
com els dubtes que desperta la

Evolució de les cotitzacions

política de l’actual govern d’Itàlia,

130

liderat per Giuseppe Conte.

120

110

A mitjans d’agost els actius finan100

cers dels països emergents, espe90

cialment Turquia i l’Argentina, van
patir un fort càstig que va desembo-

80

car en una important depreciació de

70

les seves divises i en un augment

60

de les primes de risc. Aquestes cir-

50

cumstàncies van llastrar les borses

40
30.09.17 31.10.17 30.11.17 31.12.17 31.01.18 28.02.18 31.03.18 30.04.18 31.05.18 30.06.18 31.07.18 31.08.18 30.09.18

europees i en particular el sector
Sabadell
Santander
BBVA

financer, incidint en aquelles enti-

CaixaBank
Bankia
Bankinter

Unicaja
Liberbank
IBEX-35

tats amb elevada exposició a aquestes zones geogràfiques.

Dades tècniques*
L’acció SAB no va ser aliena a les
pressions i caigudes. En tancar
el setembre registra una caiguda

5.626.964.701

Nombre d’accions

234.064

Nombre d’accionistes

27.740.916

Contractació mitjana diària** (gener-setembre, en títols)

anual del -19,14%, (-16,72% ajus-

Contractació mitjana diària** (gener-setembre, en euros)

tat per dividends). Com a referèn-

Capitalització

cia, ressaltar que l’índex que recull

Valor comptable per acció

2,25 €

l’evolució mitjana ponderada de les

P/VC (preu/valor comptable)

0,60 x

cotitzacions dels principals bancs

Rendibilitat per dividend (respecte al tancament de desembre 2017)

4,23%

Rendibilitat per dividend (respecte al tancament de setembre 2018)

5,23%

europeus (SX7P Index) va caure un
-14,8% en el mateix període.
3

44.204.775
7.534.505.735 €

* A 30 de setembre de 2018.
** Font: Bolsas y Mercados Españoles.

InfoAccionista
Número 75 • Octubre de 2018

Banc Sabadell rep el Distintiu d’Igualtat a
l’Empresa

Banc Sabadell ha rebut el Distintiu
d’Igualtat a l’Empresa (DIE), que
concedeix el Ministeri de Sanitat,
Serveis Socials i Igualtat, per les
polítiques que desenvolupa a favor
de la igualtat d’oportunitats professionals entre homes i dones.
Així, l’entitat passa a formar part
de la Xarxa DIE, integrada per 147
empreses del país. Avui Banc Sabadell compta amb una plantilla que
supera els 15.000 professionals,
dels quals més d’un 50% són
dones. També dins del col·lectiu
directiu les dones han anat augmentant la seva presència i ocu-

pen ja un 23% dels càrrecs amb
responsabilitats directives; l’entitat
està immersa en un pla d’acció per
impulsar futurs directius i directives, el qual té com a objectiu que el
50% dels participants siguin dones.
A més, el banc també ha posat en
marxa polítiques d’igualtat i conciliació com el nou codi de conducta,
les mesures contra la discriminació i l’assetjament, les mesures
de protecció a la maternitat i a la
paternitat, el foment del teletreball
o l’assumpció de jornades flexibles,
entre d’altres.

Ampliació de capital per 270M€ a Mèxic per
estendre el negoci al país

Francesc Noguera, director de Banc Sabadell Mèxic

Banc Sabadell Mèxic ha materialitzat una ampliació de capital de 150
milions d’euros, que se sumen als
120 milions amb què l’entitat es va
reforçar al març. El banc ha decidit
aprofitar el dinamisme del negoci i
la millora de la situació geopolítica
mexicana per superar els objectius previstos en el seu pla estra-
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tègic 2018-2020 i seguir ampliant
la seva presència al país. En el
primer semestre de l’any, l’entitat
va concedir prop de 3.000 milions
d’euros en préstecs, un 57% més
que el 2016. En l’actualitat compta
amb 19 centres d’empreses, gairebé 400 empleats i més de 5.000
clients en el seu banc digital per a
particulars que es va llançar a finals
de l’exercici passat.

Més de 175M€ en
ﬁnançament a startups

BStartup, Sabadell Venture Capital
i Innocells, les unitats de negoci de
Banc Sabadell especialitzades en
empreses emergents i en innovació,
han col·laborat per sisè any consecutiu a South Summit, una trobada global celebrada a Madrid que reuneix
startups, inversors i corporacions.
Banc Sabadell ha arribat als 175
milions d’euros invertits en finançament a empreses innovadores i tecnològiques durant els últims quatre
anys, i recentment ha invertit en la
healthtech MySphera i ha adquirit les
ﬁntech Instant Credit i PAYTPV.

Claudio Chiesa dirigirà la
joint venture d’assegurances

Claudio Chiesa és el nou director
general de BanSabadell Vida, BanSabadell Pensions i BanSabadell
Assegurances Generals. El nou responsable de la joint venture d’assegurances que formen Banc Sabadell
i Zurich Assegurances compta amb
una àmplia experiència en el sector
i ha ocupat càrrecs d’importància en
les àrees de desenvolupament corporatiu i de negoci en l’àmbit internacional. Enguany la joint venture entre
el banc i la companyia asseguradora
celebra el seu desè aniversari.

Servei de Relacions amb els Accionistes
Aquesta publicació es pot consultar a la pàgina www.grupobancosabadell.com
(Accionistes i Inversors)
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)

