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Resultats del primer trimestre del 2019

Banc Sabadell guanya 258,3 milions d’euros i
recupera el camí del beneﬁci recurrent

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

• Els ingressos del negoci bancari (marge d’interessos + comissions netes)
mostren un creixement estable, amb un augment del 1,4% a nivell grup.
• Després de la venda del 80% de Solvia la ràtio CET1 fully loaded se situa en
l’11,15% (11,3% pro forma(1)).
• El banc conﬁrma la tendència positiva del crèdit viu(2) amb un increment del 3,4%
interanual (5,3% Ex TSB) pel bon comportament d’Espanya i Mèxic.
• Important reducció de la ràtio de morositat del grup, que baixa ﬁns al 4,10%.
• TSB estabilitza la seva activitat comercial, aporta un creixement positiu en el trimestre
i anuncia la incorporació de la seva nova CEO Debbie Crosbie el dia 1 de maig.

Banc Sabadell ha tancat el primer trimestre del 2019 amb un benefici net
atribuït de 258,3 milions d’euros (-0,4%
en la comparativa interanual), i confirma
la recuperació del benefici recurrent de
l’entitat. Els ingressos del negoci bancari
(marge d’interessos + comissions netes)
van mostrar un creixement estable, amb
un augment del 1,4% a nivell grup (1% a
tipus constant).
Pel que fa al marge d’interessos, aquest
va arribar als 901 milions d’euros al final
del primer trimestre. Aquesta xifra suposa
una caiguda interanual del -1,2%, a causa
de l’aplicació de IFRS16. Excloent-ne
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TSB, el marge d’interessos va ascendir a
656,2 milions d’euros (-0,3% interanual).
En qualsevol cas, Sabadell manté la seva
previsió de tancar el 2019 amb un augment del marge d’interessos d’entre l’1%
i el 2%.
Les comissions netes van presentar un
fort creixement interanual que es va situar
en el 9%, a causa principalment del bon
comportament de les comissions per serveis, que van presentar una excel·lent evolució en termes interanuals. Per la seva
banda, el marge de clients va tancar el
trimestre en el 2,70%.
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El total de costos va ser de 777
milions d’euros, xifra que compara
amb els 840 milions d’euros del
mateix període de l’exercici anterior.
El total de costos es va reduir un
3,6% principalment per la millora en
TSB. Els costos recurrents i amortitzacions van presentar una forta
baixada i es van situar en 748,6
milions d’euros, fet que suposa una
reducció interanual de l’1,9%.

Evolució positiva del crèdit
(+3,4%)
L’evolució positiva del crèdit es consolida. El creixement de la inversió
creditícia bruta viva va augmentar un
2,1% interanual, un 3,4% interanual
si s’aïlla l’impacte de l’EPA (2,8% a
tipus constant), gràcies al bon comportament d’Espanya i a la tendència
positiva del negoci a Mèxic. En termes trimestrals, l’increment va arribar al 1,3%.
Els recursos de clients en balanç van
arribar als 139.986 milions d’euros
i van presentar un creixement del
5% interanual. Els recursos gestionats van totalitzar 206.353 milions
d’euros davant els 204.885 d’un any

abans, fet que suposa un increment
interanual del 0,7%.
Al llarg del primer trimestre del 2019,
l’activitat de captació d’empreses
i particulars va ser intensa, amb un
total de 112.996 altes, i els nous
préstecs i línies de crèdit a pimes
van créixer, en termes interanuals,
un 4%.

Lideratge en experiència de
client
Banc Sabadell va mantenir un trimestre més el seu lideratge en experiència de client en pimes i grans empreses. El nivell de qualitat de servei
segons els estudis de STIGA i EQUOS
es va situar al 8,26 davant la mitjana
del sector, que és del 7,36.
L’indicador NPS (Net Promoter Score)
indica que Banc Sabadell és el
número u per a les grans empreses i
les pimes; i el número dos en banca
personal.

Reforç de capital i baixada de
la ràtio de mora
La posició de capital de Banc Sabadell es va veure reforçada després de
la venda del 80% de Solvia Servicios
31.03.2018

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

31.03.2019

%
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53,42

52,10

12,9

11,7

5,14

4,10

56,6

52,6

2.474

2.455

26.056

26.177

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

Dades expressades en 100% EPA. Al 4T18 s’han reclassificat les carteres institucionals com a actius no corrents en
venda, de manera que les dades es mostren sense considerar aquests actius.

Dades acumulades en milions d’euros

Inmobiliarios el passat 24 d’abril;
d’aquesta manera, la ràtio CET1
fully loaded es va situar en l’11,15%
(11,3% proforma)(1), després de l’aplicació de TRIM i IFRS16. En tancar el
primer trimestre, la ràtio CET1 phase
in va ser de l’11,7%.
Es va confirmar una important
reducció de la ràtio de morositat
del grup, que se situa en el 4,10%.
Paral·lelament, cal detallar la millora
del cost del risc, que s’ha situat en
51 pbs en tancar el primer trimestre
del 2019, respecte als 65 pbs en el
mateix període de l’any anterior.

TSB recupera pols comercial i
incorpora la seva nova CEO
L’activitat de TSB, en tancar el primer
trimestre del 2019, va oferir resultats positius per al grup Banc Sabadell, que confirmen la recuperació de
l’activitat comercial del banc al Regne
Unit. Cal remarcar la contractació de
nous préstecs hipotecaris, que va
créixer un 38,2% en la comparativa
intertrimestral.
TSB va reflectir una aportació positiva
al compte de resultats del grup, amb
un total de 7,3 milions d’euros. A
més, ja han estat ateses el 100% de
les reclamacions relacionades amb
la migració de la plataforma de TSB.
Debbie Crosbie ha assumit l’1 de
maig el seu càrrec com a nova consellera delegada de TSB. Els seus
principals reptes són la millora de
l’eficiència, la rendibilitat i el desplegament del negoci per a pimes.
(1) Inclou + 18pbs d’alliberament d’APRs derivats
de les vendes d’NPAs i + 15pbs de la plusvàlua de Solvia anunciada en el fet rellevant
del dia 24 d’abril del 2019
(2) Exclou l’impacte de la cartera sota l’EPA de
CAM, que es troba en run off.

31.03.2018

31.03.2019

Variació
interanual

Variació a
tipus constant

MAGNITUDS DEL BALANÇ
Actius totals

219.009

225.744

3,1%

2,6%

Inversió creditícia bruta viva

137.246

140.139

2,1%

1,5%

Inversió creditícia bruta viva ex EPA

132.482

137.048

3,4%

2,8%

Recursos de clients en balanç

133.280

139.986

5,0%

4,5%

46.364

43.655

-5,8%

-5,8%
-1,7%

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

911,5

900,7

-1,2%

Marge bàsic

1.226,0

1.243,4

1,4%

1,0%

Marge brut

1.455,1

1.324,3

-9,0%

-9,3%

Marge abans de dotacions

615,1

547,3

-11,0%

-11,1%

Benefici abans d’impostos

369,7

358,1

-3,1%

-3,1%

Benefici atribuït al grup

259,3

258,3

-0,4%

-0,4%
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L’acció SAB i el mercat durant el primer trimestre del 2019
Els factors que han anat limitant una
recuperació consistent de les cotitzacions del sector bancari espanyol
i europeu han persistit durant el primer trimestre del 2019.

Preus i volums de l’acció SAB
Preu
final
€

Preu
màxim
€

Preu
mínim
€

Volum
mitjà diari
(títols)

1,0005

1,9445

0,9500

27.219.724

Gener

0,9994

1,0830

0,9620

28.643.562

Febrer

1,0015

1,0060

0,8320

35.680.032

Març

0,8878

1,0240

0,8560

36.470.289

2018

Així, el Banc Central Europeu va
retardar les expectatives de pujades de tipus, en un context en què
els principals organismes econòmics han rebaixat les previsions
de creixement, especialment per a
la zona euro. Aquest retard en les
expectatives de pujades de tipus
impacta directament i negativament
en les previsions de resultats de la
banca europea.
Addicionalment, la incertesa al voltant del Brexit ha continuat. El Parlament britànic va rebutjar en diverses ocasions l’acord de sortida
pactat entre el Govern britànic i la
Unió Europea.
En relació amb les negociacions
comercials entre la Xina i els Estats
Units, aquestes van continuar en
una fase d’aparent acostament de
posicions, però encara es desconeixen les dates i l’abast dels eventuals acords.

2019

Variació
Des. 2018 - Mar. 2019

-11,26%

Font: Bolsas y Mercados Españoles

Evolució de les cotitzacions
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CaixaBank
Bankia
Bankinter

31.03.19

Unicaja
Liberbank
IBEX-35

Aprovació de la
distribució del dividend
Exercici 2018
La Junta General Ordinària
d’Accionistes celebrada el 28
de març passat va aprovar la
proposta de distribució de 0,03
euros per acció corresponents a
l’exercici tancat el 31 de desembre del 2018. En data 28.12.2018
es va pagar a compte la quantitat de 0,02 euros per acció, i el
dia 05.04.2019 es va abonar el
dividend complementari de 0,01
euros per títol.

3

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

(benefici net atribuït per acció)

5.626.964.701
240.887
33.486.271
32.045.496
4.995.619.262 €
0,15 €

PER (preu/benefici net atribuït)

5,74 x

Valor comptable per acció

2,30 €

P/VC (preu/valor comptable)

0,39 x

Rendibilitat per dividend (respecte al tancament de desembre 2018)

3,00%

Rendibilitat per dividend (respecte al tancament de març 2019)

3,38%

* A 31 de març de 2019.
** Font: Bolsas y Mercados Españoles.
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Els accionistes aproven majoritàriament la
gestió i els resultats del 2018

Banc Sabadell inaugura
sucursal a Portugal

Ana Ribalta i José Nieto amb Santi Tiana, director de la
nova sucursal.

Instantània de la celebració de la Junta General Ordinària d’Accionistes.

La Junta General d’Accionistes
de Banc Sabadell, celebrada amb
caràcter ordinari el 28 de març
passat a Alacant, va aprovar majoritàriament la gestió i els resultats
del 137è exercici de l’entitat, que va
tancar amb 328,1 milions d’euros
de benefici, i la distribució d’un dividend total brut de 0,03 euros en
efectiu per acció corresponent a
l’exercici 2018.
La junta també va aprovar la reelecció dels consellers Josep Oliu,
Javier Echenique, Aurora Catá, José
Ramón Martínez i David Vegara.
Així mateix, també es va aprovar la
ratificació i nomenament de María

José García Beato com a consellera
executiva.
En la seva intervenció, Josep Oliu
va destacar “el creixement sòlid
dels ingressos del negoci bancari,
la culminació de la normalització del
balanç i la finalització de la migració
tecnològica de TSB”, fets que per al
president són “fonamentals per al
futur del banc”. Per la seva banda el
conseller delegat, Jaume Guardiola,
va subratllar els tres eixos bàsics
per al negoci de Banc Sabadell a
llarg termini: complir la promesa
de marca, mantenir el focus en la
transformació digital i captar el
millor talent.

La victòria de Dominic Thiem obre una nova
etapa a l’Open Banc Sabadell
que als últims anys ha tingut Rafa
Nadal com a dominador absolut.
El blau de Banc Sabadell ja és un
clàssic a les pistes del Reial Club
de Tennis Barcelona: amb aquesta
edició, és la dotzena vegada que el
banc és el patrocinador principal
del torneig.
Dominic Thiem és el campió de la
67a edició del Barcelona Open Banc
Sabadell - Trofeo Conde de Godó. El
tennista austríac es va imposar a
la final al rus Daniil Medvédev per
6-4 i 6-0 i aconseguí, d’aquesta
manera, inscriure’s en un palmarès
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Banc Sabadell va inaugurar a l’abril
la seva sucursal a Lisboa. Després
de més de 25 anys d’experiència a
Portugal, el banc va iniciar aquest
nou projecte el setembre del 2018 i
ja ha començat, a través de la seva
xarxa internacional, a prestar els
seus serveis a les empreses espanyoles amb inversions al país i a corporacions portugueses. Un acompanyament que l’entitat està duent a
terme perquè les societats prenguin
les millors decisions econòmiques
tant a Portugal com especialment en
aquelles geografies on la banca portuguesa tradicionalment no ha tingut
presència.

Miquel Alabern, nou president
de BancSabadell d’Andorra

El 12 d’abril passat es va celebrar la
Junta d’Accionistes de BancSabadell
d’Andorra, en la qual els accionistes van aprovar la gestió realitzada
durant l’exercici del 2018, que es
va tancar amb un benefici de 10,25
milions d’euros, un 2% més que el
2017. La junta va aprovar el nomenament de Josep Lluís Negro com a
nou conseller i va nomenar a Miquel
Alabern nou president de l’entitat en
substitució de Josep Permanyer.

Servei de Relacions amb els Accionistes
Aquesta publicació es pot consultar a la pàgina
www.grupbancsabadell.com (Accionistes i Inversors)
Si desitja rebre-la per correu electrònic pot sol·licitar-ho a Atenció a l’Accionista:
accionista@bancsabadell.com
Tel. 937 288 882
Sena, 12 · 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

