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Resultats al tancament del primer semestre de 2020

Banc Sabadell guanya 145 milions d’euros en
el primer semestre i acumula provisions per un
valor de 1.089 milions després d’actualitzar els
escenaris macroeconòmics per la COVID-19

El conseller delegat, Jaume Guardiola, durant la presentació telemàtica.

• La ràtio CET1 phase-in augmenta 55 pbs en el trimestre i se situa en el 12,7%
(12,1% fully-loaded (1))
• Els recursos del balanç creixen un 4,0%, i el crèdit viu del grup un 3,3%(2)
interanual.
• L’entitat concedeix 9.300 milions d’euros en préstecs ICO, i moratòries
hipotecàries i de préstecs consum per 2.527 milions d’euros.
• El 70% dels clients que operen ho fan a través de canals digitals.

El grup Banc Sabadell ha tancat el primer semestre de 2020 amb un benefici
net atribuït de 145 milions d’euros, un
72,7% inferior en termes interanuals,
després d’acumular les provisions
requerides per un total de 1.089 milions
d’euros per l’actualització dels models
d’IFRS9 que incorporen els nous escenaris macroeconòmics per la COVID-19.
Aquestes dotacions suposen un cost del
risc de crèdit de 107 pbs, en línia amb
l’objectiu.
Els ingressos del negoci bancari (marge
d’interessos + comissions netes) arriben
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als 2.378 milions, un 5,3% menys en
termes interanuals, i mantenen la seva
solidesa malgrat un trimestre excepcional. Les últimes setmanes del trimestre
registren una significativa recuperació
de l’activitat, que arriba a nivells preCOVID-19, i permeten al banc augmentar
la seva quota de mercat en facturació de
TPV, targetes de crèdit i assegurances.
El marge d’interessos se situa, al tancament de juny de 2020, en 1.705 milions
d’euros, un 5,6% inferior interanualment,
per l’efecte dels tipus d’interès i la menor
aportació de la cartera ALCO. Les comis-

InfoAccionista
Número 82 • Agost de 2020

sions netes pugen a 673 milions
d’euros, un 4,6% inferior a l’any
anterior, per la caiguda de l’activitat
i la situació d’excepcionalitat en la
primera part del trimestre.
Els costos es contenen i es
redueixen un 0,3% respecte a l’any
anterior, de manera que se situen
en 1.562 milions d’euros al tancament de juny. La posició de capital permet encarar amb solidesa
l’entorn macroeconòmic actual: la
ràtio CET1 proforma(1) se situa en el
12,8% phase-in i en el 12,1% fullyloaded. Pel que fa a la gestió de la
liquiditat, la ràtio LCR (liquidity coverage ratio) s’incrementa i se situa
en el 214% en l’àmbit del grup.

Creix el crèdit i augmenten
els recursos gestionats
Banc Sabadell ha conclòs el primer
semestre de 2020 amb creixements

Al tancament de juny de 2020, els
recursos de clients en el balanç
totalitzen 147.572 milions d’euros
i presenten un creixement del 4,0%
interanual, impulsats pel creixement
dels comptes a la vista.

El banc ha acompanyat autònoms,
empreses i famílies, anticipant-se i
aportant solucions per ajudar a mitigar les conseqüències de la crisi
sanitària.

30.06.2020
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Robustesa tecnològica i
digitalització

Acompanyar autònoms,
empreses i famílies per afrontar la COVID-19

30.06.2019
RÀTIOS

El 24 de juliol, el banc havia concedit
un total de 9.300 milions d’euros en
operacions de crèdit amb garantia
ICO per a pimes, autònoms i grans
empreses, a la qual cosa cal afegir la
concessió de 9.978 milions d’euros
en crèdits amb garantia Banc Sabadell fins al juny de 2020. Pel que
fa a particulars, Banc Sabadell ha
concedit fins al juny de 2020 moratòries hipotecàries per un valor de
2.326 milions d’euros, i 201 milions
d’euros en moratòries de consum.

en la inversió de crèdit en totes les
geografies. La inversió creditícia
bruta viva al juny de 2020 tanca
amb un saldo de 145.131 milions
d’euros i presenta un creixement
interanual del 2,4%.

L’entitat ha demostrat durant la pandèmia la robustesa i resiliència de
la seva plataforma tecnològica i que
té les capacitats digitals adequades
per treballar en remot i seguir prestant serveis als empleats i clients
amb normalitat.
El 70% dels clients que operen ho
fan a través de canals digitals, i el
86% dels préstecs avalats per l’ICO
s’han signat digitalment. Respecte
al primer trimestre de l’any, el nombre de documents signats digitalment ha crescut del 26% al 41%, i
els registres en l’app han crescut en
un 13%.
(1) Dada proforma. Inclou +6 pbs de la venda de la promotora
immobiliària i +8 pbs per la venda de la dipositària.
(2) S’aïlla l’EPA procedent de CAM i el compte a cobrar pel dret
de tempteig de les vendes d’actius problemàtics de 0,5 MM
el 1T20 i 0,2 MM el 2T20.

30.06.2019

30.06.2020

Variació
interanual

Variació a
tipus constant

Actius totals

224.852

234.447

4,3%

4,9%

Inversió creditícia bruta viva

141.703

145.131

2,4%

3,3%

Inversió creditícia bruta viva ex EPA

138.611

143.370

3,4%

4,3%

Recursos de clients al balanç

141.862

147.572

4,0%

4,7%

43.720

41.718

-4,6%

-4,6%

Marge d’interessos

1.806

1.705

-5,6%

-5,4%

Marge bàsic

2.512

2.378

-5,3%

-5,2%

Marge brut

2.494

2.461

-1,3%

-1,2%

Marge abans de dotacions

927

899

-3,0%

-2,9%

Benefici abans d’impostos

692

85

-87,6%

-88,1%

Benefici atribuït al grup

532

145

-72,7%

-73,0%

Dades acumulades en milions d’euros

MAGNITUDS DEL BALANÇ

Recursos de clients de fora de balanç
RESULTATS
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L’acció SAB i el mercat durant el primer semestre de 2020
El segon trimestre de l’any ha estat
marcat pel xoc que la propagació
del coronavirus ha suposat per a
l’economia mundial, fet que ha
generat un dels períodes amb més
volatilitat dels mercats financers de
la història.
A finals del mes d’abril, la publicació de dades econòmiques i els primers resultats empresarials del primer trimestre publicats als Estats
Units van confirmar les males perspectives econòmiques. En aquest
sentit, l’FMI va pronosticar la pitjor
recessió econòmica des de la Gran
Depressió dels anys 30. A més, el
preu del barril de petroli va continuar retrocedint, i va arribar a cotitzar en negatiu per primera vegada
en la seva història.
El mes de maig el sector bancari
va experimentar una clara tendència a la baixa arran del fet que el
fons sobirà noruec va iniciar un
moviment desinversor global que va
afectar diversos bancs espanyols,
entre ells el Sabadell. Així mateix, la
decisió de la CNMV de no perllongar
la prohibició de les posicions curtes
també va minvar la cotització de les
entitats financeres.
El mes de juny va començar amb el
to positiu dels mercats financers. La
contundència dels estímuls del BCE,
que va ser superior a l’esperada,
va desencadenar un tomb alcista
inicial en les borses. A més, el fet
que s’aprovés el Pla de recuperació va donar ales a l’optimisme pel
que fa a la recuperació econòmica.
Els bancs van ser, en aquest sentit,
un dels grans beneficiats. Si bé, a
mesura que el mes avançava, els
índexs europeus es van tenyir de
vermell, ja que el repunt de contagis i la revisió a la baixa de les
previsions de creixement econòmic
del Fons Monetari Internacional van
alimentar el pessimisme en els mercats de valors.
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Preus i volums de l’acció SAB
Preu
final
€

Preu
màxim
€

Preu
mínim
€

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

Abril

0,3781

0,4750

0,3430

34.607.745

Maig

0,2706

0,3730

0,2501

83.453.240

Juny

0,3091

0,3969

0,2759

108.894.482

2019
2020

Volum
mitjà diari
(títols)

Font: Bolsas y Mercados Españoles

Evolució de les cotitzacions
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Unicaja
Liberbank
IBEX-35

Dades tècniques*
Nombre d’accions
Nombre d’accionistes

5.626.964.701
247.003

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

57.952.273

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

27.475.885

Capitalització
BPA

(benefici net atribuït per acció)

1.739.294.789 €
0,03 €

PER (preu/benefici net atribuït)

9,43 x

Valor comptable per acció

2,35 €

P/VC (preu/valor comptable)

0,13 x

Rendibilitat per dividend (respecte al tancament de desembre 2019)

3,85%

Rendibilitat per dividend els últims 12 mesos

12,94%

* El 30 de juny de 2020.
** Font: Bolsas y Mercados Españoles.
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Banc Sabadell llança el seu marc per a
l’emissió de bons sostenibles

Banc Sabadell ha posat en marxa
el marc per a l’emissió de bons vinculats a objectius de desenvolupament sostenible, fet que suposa un
pas més en el seu compromís amb
la lluita contra el canvi climàtic, el
desenvolupament social i l’exercici
de la seva responsabilitat com a
agent vertebrador d’una economia
sostenible.
Els bons verds aniran orientats a
projectes amb benefici mediambiental, com la reducció d’emissions de
gasos d’efecte d’hivernacle, la pre-

BEI i Banc Sabadell: 576
milions d’euros per donar
suport a empreses

venció de la contaminació i l’adaptació al canvi climàtic. Per la seva
banda, els bons socials estaran
focalitzats en la generació de beneficis que impulsin l’accés a serveis
essencials, la inclusió social i la generació i manteniment de l’ocupació.
D’aquesta manera, els bons sostenibles finançaran la combinació
d’activitats verdes i socials. Els fons
obtinguts a través d’aquestes emissions aniran destinats íntegrament
a finançar o refinançar, totalment o
parcialment, préstecs o projectes
existents, nous o futurs.

El grup Banc Europeu d’Inversions
i Banc Sabadell uneixen forces per
donar suport a les petites i mitjanes
empreses, les més afectades per
l’impacte econòmic de la COVID-19.
Amb aquest objectiu, el BEI, a través de la seva filial especialitzada en
capital de risc per a pimes, ha atorgat a Banc Sabadell una garantia de
96 milions d’euros sobre una cartera
de préstecs titulitzada sintèticament,
cosa que permetrà a l’entitat augmentar la seva capacitat de préstec per
oferir 576 milions d’euros de finançament per a projectes d’empreses
espanyoles, fonamentalment autònoms, pimes i midcaps.

Premi a la Investigació
Econòmica per al Dr.
Eduardo Morales

Tancament de l’operació estratègica amb Amundi
Sabadell Asset Management és una
de les gestores d’actius de referència a Espanya, amb 21.000 milions
d’actius sota gestió, dels quals
16.100 milions corresponen a fons
domiciliats a Espanya.

Banc Sabadell ha tancat la seva
aliança estratègica amb Amundi
per impulsar el negoci de fons a
Espanya. L’operació ha rebut les
autoritzacions reguladores pertinents, i suposa l’adquisició per part
d’Amundi del 100% de la gestora
del Sabadell per un import de 430
milions d’euros. L’operació genera
per a Banc Sabadell una plusvàlua
de 349 milions d’euros i un reforç
de la seva posició de capital de 43
punts bàsics en la ràtio CET1 fullyloaded.
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Per a Carlos Ventura, director general
de Sabadell Espanya, l’acord “permetrà detectar les millors oportunitats
d’inversió per als nostres clients,
sumant l’experiència internacional
d’Amundi per cobrir totes les seves
necessitats”.

El Dr. Eduardo Morales ha guanyat el
XIX Premi Fundació Banc Sabadell a
la Investigació Econòmica pel seu treball sobre les decisions estratègiques
de les empreses i com contribueixen
al seu comportament exportador i a
la seva capacitat innovadora. El Dr.
Morales és un dels investigadors més
destacats en el camp del comerç internacional, i els seus treballs expliquen
per què determinades empreses són
més productives o tenen més èxit.
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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)

