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L’acció de Banc Sabadell  

i els accionistes

Durant l’exercici de 2017, els principals focus d’atenció 

dels mercats han estat les decisions de política monetària 

dels bancs centrals, el risc geopolític i el seu potencial 

impacte en l’economia i la regulació financera. 

En els primers set mesos de l’any, la cotització de l’ac-

ció va estar marcada principalment per unes expectatives 

per part dels inversors d’un avançament del calendari de 

pujades de tipus d’interès per part del Banc Central Euro-

peu (BCE), la incertesa per les negociacions dels termes 

de sortida del Regne Unit de la Unió Europea (Brexit) i la 

resolució de Banco Popular amb la seva posterior venda. 

D’altra banda, la fortalesa del negoci bancari de Banc 

Sabadell, l’increment de la solvència i la millora de la qua-

litat del balanç van suposar una revisió a l’alça del ràting 

del deute a llarg termini per part de Standard & Poor’s, i 

es va arribar al grau d’inversió per part de les tres agèn-

cies de ràting. Aquests factors, juntament amb l’anunci 

d’operacions singulars sobre la venda de Sabadell United 

Bank i de reassegurança de la cartera de BanSabadell 

Vida value-in-force, van permetre a l’acció assolir la seva 

cotització màxima de l’any. 

En mesos posteriors, el retard en les expectatives de 

pujada de tipus d’interès per part del BCE, una major 

incertesa reguladora i una tensió política més elevada 

a Catalunya van reduir la revaloració de la cotització de 

l’acció (G15).

En conjunt, durant l’exercici de 2017 l’acció de Banc 

Sabadell ha mostrat una evolució positiva amb una reva-

loració del +29% (ajustat per ampliacions i dividends), fet 

que representa el millor comportament del sector bancari 

espanyol.

Banc Sabadell té com a objectiu correspondre a aques-

ta confiança dipositada pels accionistes a través d’una 

rendibilitat adequada, un sistema de govern equilibrat i 

transparent i una acurada gestió dels riscos associats a la 

seva activitat.

Paral·lelament, al tancament de 2017, més d’un 80% 

dels analistes que cobreixen l’acció de Banc Sabadell reco-

manaven comprar o mantenir l’acció.

Al llarg de 2017, el pes dels inversors institucionals 

en la base accionarial de Banc Sabadell s’ha incrementat 

significativament des d’un 43,9% al desembre de 2016 fins 

a un 54,3% al desembre de 2017 (G16, T2 i T3).

Com a part del continu esforç de transparència i co-

municació amb el mercat que està fent Banc Sabadell els 

últims anys, de manera coherent amb la major dimensió 

del grup, la direcció de Banc Sabadell ha mantingut un 

elevat nivell d’interacció amb inversors institucionals. 

Fruit d’aquesta activitat, el 2017 s’ha assistit a 19 confe-

rències, s’han fet 4 roadshows de resultats, 2 deal roads-

hows de renda fixa i s’han mantingut reunions amb més 

de 700 inversors en més de 10 països, fet que suposa unes 

xifres rècord.

La capitalització borsària de Banc Sabadell al tanca-

ment de l’any era de 9.224 milions d’euros, i la ràtio preu-

valor comptable (P/VC) se situava en 0,69.

El Consell d’Administració proposarà a la pròxima 

Junta General d’Accionistes la distribució d’un dividend 

brut per acció amb càrrec al benefici net de l’exercici de 

2017 de 0,07 euros per acció en efectiu.

Millor comportament de l’acció entre  
els bancs espanyols el 2017.

G15 Evolució comparada  

de la cotització de l’acció SAB
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Nota: cotització ajustada per l’efecte dels dividends i ampliacions de capital.
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G16

Distribució d’accionistes  

31/12/2017 (en %)

1 Accionistes detallistes 45,7

2 Inversors institucionals 54,3

2

1

Distribució d’accionistes  

31/12/2016 (en %)

1 Accionistes detallistes 56,1

2 Inversors institucionals 43,9

2

1

T2 Distribució d’accions per trams 

el 31 de desembre de 2017
Nombre d’accions Accionistes Accions per trams % sobre el capital

D’1 a 12.000 191.049  568.067.780   10,10%

De 12.001 a 120.000 41.430  1.255.935.409   22,32%

De 120.001 a 240.000 1.572  255.423.290   4,54%

De 240.001 a 1.200.000 882  384.358.991   6,83%

D’1.200.001 a 15.000.000 159  490.753.568   8,72%

Més de 15.000.000 38  2.672.425.663   47,49%

TOTAL 235.130  5.626.964.701   100,00%

T3 Distribució d’accions per trams 

el 31 de desembre de 2016
Nombre d’accions Accionistes Accions per trams % sobre el capital

D’1 a 12.000 210.724 637.613.634 11,35%

De 12.001 a 120.000 47.192 1.434.418.837 25,54%

De 120.001 a 240.000 1.815 298.083.930 5,31%

De 240.001 a 1.200.000 1.016 447.346.950 7,97%

D’1.200.001 a 15.000.000 165 465.697.498 8,29%

Més de 15.000.000 36 2.332.990.347 41,54%

TOTAL 260.948 5.616.151.196 100,00%

 En milions En milions 

d’euros

En euros En milions 

d’euros

En euros

  

 

 

Nombre d’ac-

cions 

 

Benefici  

atribuït  

al grup 

Benefici 

atribuït 

al grup  

per acció

Recursos 

propis 

 

Valor comptable  

per acció 

 

2014 4.024 372 0,092 10.224 2,54

2014 (*) 4.290 372 0,087 10.224 2,38

2015 5.439 708 0,130 12.275 2,26

2015 (**) 5.472 708 0,129 12.275 2,24

2016 5.616 710 0,126 12.926 2,30

2016 (***) 5.624 710 0,126 12.926 2,30

2017 5.627 802 0,142 13.426 2,39

(*) Amb efecte dilució de les emissions de convertibles, incorporant 265,27 milions d’accions.

(**) Amb efecte dilució de les emissions de convertibles, incorporant 33,01 milions d’accions.

(***) Amb efecte dilució de les emissions de convertibles, incorporant 7,52 milions d’accions.

T4 Bene"ci i valor comptable 

per acció 2014-2017

Grup Banc Sabadell


