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L’acció de CaixaBank

Últim mes

El 2019

Últims 12 mesos
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Variació de les cotitzacions

Claus del període

Precio medio 

objetivo de analistas 

sobre la acción

Opinió dels analistes sobre CaixaBankIndicadors de l’acció
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ADVERTÈNCIA. Aquesta informació no constitueix en cap cas una 

recomanació de compra o de venda de l’acció de CaixaBank.
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comprar
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66%

17%
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Contacte:

4,42 €

v

vPosicions curtes 

sobre el capital

Avantatges per a accionistes

Avantatges financeres Formació i esdeveniments Informació Altres avantatges

1Dividendo pagado en los 12 últimos meses

3,04 € 48%

48%

4%

15.791 Capitalització 

borsària

30,2% Volatilitat

12 mesos

7,9x PER

2020

3,8%
1 Rendibilitat 

per dividend

0,26 € 
Benefici atribuït

per acció

3,49 € 
Valor teòric 

comptable 

tangible

4,20 € 
Valor teòric 

comptable

< 0,5 %

INFORME MENSUAL

31-01-20
Tancament a2,640 € -5,6% Variació 

mensual 2,578 € Preu mínim    

del mes

-5,6%

-5,6%

-20,0%

-1,9%

-1,9%

3,4%

-6,9%

-6,9%

-14,5%

-5,5%

-5,5%

0,3%

CaixaBank IBEX 35 Bancs IBEX 35 Bancs zona euro

Evolució del volum de negociació diari darrers 12 mesos (en milions d’euros)

Evolució de la cotització en los darrers 12 mesos

1 Volum mitjà negociat en els darrers 12 mesos en milions d’accions

15,3
1

Preu mitjà    
objectiu d’analistes 

sobre l’acció

2,922 € Preu màxim   

del mes

millones de euros 

CaixaBank obté un benefici de 1.705 milions, redueix la seva morositat 

fins al 3,6% i augmenta la seva ràtio de capital (CET1) fins al 12%.
El resultat del Grup s'incrementa un 20,4% respecte a l'exercici anterior, fins als 2.390 milions d'euros, si 

s'exclou l'acord laboral assolit durant el segon trimestre, que va significar una despesa bruta de 978 

milions d'euros. El RoTE s'eleva al 10,8 %, sense aquest efecte. A més, es consolida el creixement dels 

ingressos core durant el segon semestre. Durant l'any, se situen en els 8.316 milions, un 1,2 % més 

respecte de l'exercici anterior. Més informació en el web corporatiu  www.CaixaBank.com. 

El 31 de gener es va produir el 

brexit. Ara, el Regne Unit i la Unió Europea 

tindran 11 mesos de transició per assolir un 

acord sobre la seva nova relació, i durant 

aquest temps el Regne Unit seguirà formant 

part del mercat únic europeu i de la unió 

duanera.

El temor al coronavirus sacseja els 

mercats. La por a que l'epidèmia de 

coronavirus originada a la Xina llastri el 

creixement econòmic va donar lloc a un repunt de 

l'aversió al risc i va marcar la setmana en els 

mercats, enfosquint la publicació d’uns resultats 

empresarials favorables.

Els EUA i la Xina signen la primera 

fase del seu acord comercial. La firma va 

arribar durant la mateixa setmana en que els EUA 

van retirar a la Xina de la seva llista de països 

manipuladors de la divisa i Xina va acceptar 

incrementar les compres de productes dels EUA.  

El PIB de la Xina va créixer el 2019 un 6,1%.

La Fed manté els tipus d'interès.
En la seva primera reunió de l'any, la Reserva 

Federal dels EUA va mantenir el rang objectiu 

del seu tipus d'interès entre l'1,50% - 1,75% i va 

presentar un escenari econòmic favorable. Per 

part seva, al BCE, Lagarde va anunciar una 

revisió de l'estratègia dels seus objectius.

Remuneració a l’accionista exercici 2019

Abril 2020*

0,15 € bruts/acció, en efectiu* CaixaBank té la intenció de pagar en efectiu un import superior al 50% 
del benefici net consolidat en línia amb el Pla Estratègic 2019-2021. 

Per al 2020, el Consell d'Administració ha fixat l’import màxim per 
distribuir en el 60%.
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*Pendent d’aprovació per la Junta General d’Accionistes

gener 2020
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