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Resultats en tancar el primer trimestre de 2020

Banc Sabadell guanya 94 milions d’euros després
de destinar 213 milions a provisions per la COVID-19

Conseller delegat Banc Sabadell
La presentació de resultats es va celebrar de manera telemàtica.

• El banc afronta la situació actual amb una confortable posició de solvència,
liquiditat i sanejament de balanç.
• La ràtio proforma(1) CET1 phase in arriba al 12,6%, i la ràtio fully loaded, al 12,1%.
• Sòlida posició de liquiditat amb una ràtio LCR (Liquidity Coverage Ratio) del
172%, una ràtio loan to deposits del 100%, i més de 45.000 milions d’euros en
actius líquids.
• Els costos experimenten una forta contenció del 8,1% en el trimestre, i, més enllà
d’oscil·lacions estacionals, es preveu que baixin interanualment.

El grup Banc Sabadell ha tancat el primer trimestre de 2020 amb un benefici net atribuït de 94 milions d’euros
(un 63,7% menys respecte al primer
trimestre de l’any passat), després de
dur a terme dotacions extraordinàries
de 213 milions d’euros per possibles
deterioraments associats a la crisi de la
COVID-19. Aïllant aquestes dotacions, el
benefici és de 245 milions d’euros, un
5,1% menys que el març de 2019.
Els ingressos del negoci bancari decreixen
lleugerament un 0,8% interanual en un
entorn de tipus negatius. En tancar el
març de 2020, el marge d’interessos se
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situa en 884 milions d’euros (-1,8% en
l’any), el marge de clients en el 2,58% i
el marge sobre actius totals mitjans en
l’1,62%. Les comissions netes arriben a
349 milions d’euros (+1,9% interanual
i -6,0% en el trimestre per la COVID-19,
la volatilitat en els mercats financers i
l’efecte estacional en el negoci de gestió d’actius).
Els costos pugen a 778 milions d’euros
(-8,1% intertrimestral), i es redueixen
tant els recurrents com els no recurrents. El total de dotacions i deterioraments puja a 454 milions d’euros en
tancar el primer trimestre respecte a
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190 milions d’euros del primer trimestre de 2019, principalment per
les provisions per la COVID-19, que
pugen a 213 milions d’euros. El
cost del risc de crèdit del grup és de
93 pbs (39 pbs excloent la dotació
COVID-19).

Confortable posició de capital
i liquiditat
Des del punt de vista de la solvència i la liquiditat, Banc Sabadell parteix d’un sòlid punt de partida en
tancar el març de 2020. Després
d’haver tingut un increment progressiu de la seva ràtio de capital al llarg
de 2019, la ràtio CET1 proforma(1)
se situa en el 12,6% phase-in i en
el 12,1% fully-loaded. La posició de
liquiditat presenta una ràtio LCR

(Liquidity Coverage Ratio) del 172% i
una ràtio loan to deposits del 100%,
amb una estructura de finançament
minorista equilibrat.

Bon comportament del crèdit
En tancar el primer trimestre de
2020, la inversió creditícia bruta
viva del grup presenta un saldo de
143.475 milions d’euros (+2,4%
interanual), el creixement orgànic(2)
de la inversió se situa en el 3,1%
interanual, els recursos de clients al
balanç totalitzen 144.005 milions
d’euros (+2,9% interanual) i el total
de recursos de clients fora de balanç
puja a 40.044 milions d’euros.
Els saldos de comptes a la vista
totalitzen 118.878 milions d’euros
(+7,8% interanual); els dipòsits a
31.03.2019

RÀTIOS

31.03.2020

%

%

52,10

49,34

Core capital / Common equity phase in

11,7

12,2

Morositat

4,10

3,84

Cobertura de dubtosos

52,6

52,8

Eficiència

MITJANS
Nombre d’oficines
Nombre d’empleats i empleades

Dades acumulades en milions d’euros

2.455

2.396

26.177

24.415

termini, 25.115 milions d’euros, i
els recursos gestionats, 207.957
milions d’euros (+0,8% interanual).

Línies ICO, TSB i salt en
digitalització
El banc ha completat el primer tram
de línia ICO, amb un total de 2.125
milions d’euros en crèdits a pimes,
autònoms i empreses. El nombre
d’operacions en curs al final d’abril
és de 61.036, amb un volum de
7.887 milions d’euros.
TSB manté l’estratègia d’implantació
del seu nou pla estratègic i avanços
en l’activitat comercial, i, a més, està
oferint solucions de finançament als
seus clients davant la COVID-19.
El context actual està incrementant
els nivells d’ús dels canals digitals.
A Espanya, a l’abril s’han incrementat les operacions a la web (+13%)
i els accessos a l’app (+9%), i el
20% dels nous clients digitals superen els 65 anys, el doble que en trimestres anteriors. A més, més d’un
80% de la plantilla del banc està
teletreballant.
(1) Inclou +5 pbs de la venda de la promotora immobiliària, +35
pbs per la venda de Sabadell AM i +7 pbs per la venda de la
dipositària.
(2) S’aïlla l’EPA procedent de CAM i el compte a cobrar pel dret
de tanteig de les vendes d’actius problemàtics de 0,5MM
l’1T20.

31.03.2019

31.03.2020

Variació
interanual

Variació a
tipus constant

MAGNITUDS DEL BALANÇ
Actius totals

225.744

223.286

-1,1%

--0,1%

Inversió creditícia bruta viva

140.139

143.475

2,4%

3,6%

Inversió creditícia bruta viva ex EPA

137.048

141.714

3,4%

4,7%

Recursos de clients al balanç

139.986

144.005

2,9%

3,8%

43.655

40.044

-8,3%

-8,3%

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

901

884

-1,8%

-2,2%

Marge bàsic

1.243

1.234

-0,8%

-1,1%

Marge brut

3,2%

1.324

1.371

3,6%

Marge abans de dotacions

547

593

8,4%

8,4%

Benefici abans d’impostos

358

141

-60,7%

-60,9%

Benefici atribuït al grup

258

94

-63,7%

-63,9%

La Junta General d’Accionistes va aprovar la distribució d’un dividend complementari a l’accionista
de 0,02 euros bruts per acció
En la reunió del Consell d’Administració de Banc Sabadell celebrada el dia 30 de gener de 2020, es va acordar
la distribució d’un dividend complementari a l’accionista de 0,02 euros bruts per acció a satisfer en efectiu.
Aquest dividend complementa el dividend a compte per import de 0,02 euros bruts per acció, acordat pel Consell
d’Administració el dia 24 d’octubre de 2019, i que es va abonar el passat 24 de desembre de 2019. La retribució
total a l’accionista corresponent a l’exercici 2019 és de 0,04 euros bruts per acció. La proposta de dividend va
ser aprovada per la Junta General Ordinària d’Accionistes, tot abonant l’import del dividend complementari.
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L’acció SAB i el mercat durant el primer trimestre de 2020
El trimestre s’ha caracteritzat per
l’impacte de la crisi sanitària en les
economies desenvolupades, cosa
que ha provocat un xoc financer
que ha derivat en un tensionament
abrupte de les condicions financeres, il·liquiditat en els mercats de
capitals, extrema volatilitat i un sever
repricing de tots els actius financers
a escala global. En aquest sentit,
les principals borses mundials han
tingut retrocessos superiors al 20%,
amb nivells de volatilitat en màxims
històrics.

Preus i volums de l’acció SAB
Preu
final
€

Preu
màxim
€

Preu mínim
€

Volum
mitjà diari
(títols)

1,0400

1,1295

0,7140

30.271.356

Gener

0,8140

1,0800

0,8140

27.540.614

Febrer

0,7912

0,9124

0,7680

36.892.922

Març

0,4690

0,8094

0,3950

54.606.189

2019
2020

Variació
Des. 2019 - Mar. 2020

-54,90%

Font: Bolsas y Mercados Españoles

En aquest entorn, els diferents
governs han començat a implementar i/o estendre mesures per contenir el virus, fins al punt que han
posat en “hibernació” l’activitat
econòmica. Paral·lelament, les
autoritats econòmiques han anunciat diferents mesures de suport
a l’economia. Aquestes mesures
s’han canalitzat a través d’una
política fiscal expansiva, en alguns
països sense precedents, a fi de
protegir l’ocupació i les famílies,
garantir el finançament empresarial
i reforçar el sistema sanitari.
Així mateix, els bancs centrals de
les principals economies desenvolupades han complementat les
mesures adoptades pels governs
i han implementat una política clarament acomodatícia. Fins i tot el
Banc Central Europeu va anunciar
que recomanava a les entitats financeres europees limitar el repartiment de dividends fins a l’octubre
de 2020. Aquesta mesura no tenia
efectes retroactius, i, per tant, no
afectava la distribució del dividend
complementari de Banc Sabadell
que s’havia aprovat en la Junta el
dia abans.
En aquest context, l’evolució de
l’acció de Banc Sabadell no es va
deslliurar d’aquest mal comportament dels mercats financers, i, després de la crisi del coronavirus, va
ser fortament penalitzada.
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Evolució de les cotitzacions
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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
234.082
39.767.001
29.557.166
2.639.046.445 €
0,03 €
15,78 x

Valor comptable per acció

2,33 €

P/VC (preu/valor comptable)

0,20 x

Rendibilitat per dividend (respecte al tancament de desembre 2019)

2,88%

Rendibilitat per dividend (respecte al tancament de març 2020)

6,40%

* El 31 de març de 2020.
** Font: Bolsas y Mercados Españoles.
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Banc Sabadell pren mesures extraordinàries
per la COVID-19

Davant l’emergència sanitària provocada per la COVID-19, Banc
Sabadell ha posat en marxa un
pla d’acompanyament per als seus
clients. Les empreses afectades, a
més de poder-se finançar a través
de les línies ICO que està gestionant el banc, es poden beneficiar
de moratòries de préstecs hipotecaris i no hipotecaris, de renovacions
de pòlisses de crèdit amb antelació i de pròrrogues de conﬁrming i
factoring, entre d’altres. Les llars
afectades també es poden acollir
a les diferents iniciatives dirigides a clients minoristes, com ara
l’avanç del pagament de pensions

i subsidis d’atur o l’ajornament
del pagament del lloguer per a
habitatges acollits al Fons Social
de l’Habitatge. L’entitat també ha
adoptat mesures adreçades a altres
col·lectius, com l’agilitació del pagament a proveïdors o la participació
en una assegurança col·lectiva per
a més 700.000 sanitaris, a través
de Sabadell Assegurances.
Així mateix, més d’un 80% de la
plantilla del banc està teletreballant (un 97% en el cas dels serveis
centrals) gràcies a una robusta plataforma d’IT que ha absorbit sense
problemes l’augment de tràfic.

Acord amb BNP Paribas Securities Services per
a la venda del negoci de dipositaria institucional
madament 22.000 milions d’euros
sota dipòsit.

Banc Sabadell i la sucursal a
Espanya de BNP Paribas Securities
Services (BP2S) han subscrit un
acord mitjançant el qual BP2S s’ha
compromès a adquirir el negoci de
dipositaria institucional de Banc
Sabadell per un import de 115
milions d’euros. En tancar el 2019,
el negoci de dipositaria institucional de Banc Sabadell incloïa aproxi-
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L’operació generarà una plusvàlua
neta de 75 milions d’euros, dels
quals es reconeixeran al tancament
58 milions d’euros (corresponents
a 7 punts bàsics de CET1), i els
17 milions d’euros restants seran
periodificats durant els exercicis
següents.

Exercici 2020: renúncia
al pagament de dividend a
compte i al cobrament de
variable de l’alta direcció

El Consell d’Administració de Banc
Sabadell va acordar el passat 8
d’abril que no pagarà dividend a
compte en l’exercici 2020 com a
mesura de prudència a la vista de
la crisi ocasionada per la COVID-19.
A més, el president, el conseller
delegat, els consellers executius i la
resta de l’alta direcció del banc han
renunciat a cobrar la seva retribució
variable de l’any 2020, una mesura
que també inclou els membres del
Comitè de Direcció de la filial TSB.

El banc incorporarà
cinquanta joves acabats
de graduar

Com a missatge de confiança
davant l’aturada econòmica actual,
Banc Sabadell ha posat en marxa
la segona edició del seu programa
de captació de talent Young Talent
2020. El banc incorporarà cinquanta
joves amb orientació i motivació pel
sector financer i la tecnologia, que
a partir de juny i durant un període
d’entre tres i cinc anys desenvoluparan funcions en diverses direccions
del banc.

D. Relació amb Accionistes i Inversors
Aquesta publicació es pot consultar a la pàgina www.grupbancsabadell.com
(Accionistes i Inversors)
Atenció a l’Accionista:
accionista@bancsabadell.com
Tel. 937 288 882
Sena, 12 · 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

