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3Dividend pagat en els darrers 12 mesos
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Opinió dels analistes sobre CaixaBank Variació de les cotitzacions

Indicadors de l’acció

Font: Bloomberg, Pols econòmic de CaixaBank Research i Relació amb Inversors de CaixaBank. Aquest document té caràcter informatiu i no representa en cap cas una 

recomanació de compra o venda de valors.

Agenda econòmica del 10 al 14 de febrer de 2020
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ADVERTÈNCIA. Aquesta informació no constitueix en cap cas una 
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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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Consulti els acords aprovats
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El crèdit a Espanya avança 

de forma moderada el 2019 
El crèdit de nova concessió a les llars 

va créixer un 1,5% interanual

el 2019. Malgrat aquest creixement, el 

saldo total de crèdit va seguir caient un 

1,2%. Per part seva, CaixaBank va 

tancar l'any 2019 amb un increment de 

l'1,2% de la cartera de crèdit total.

*Pendent d’aprovació per la Junta General d’Accionistes

IPC (gen.)

Compravenda d’habitatges (des.)

IPC (gen.)

IPC (gen.)

IPC (gen.)

Avançament del PIB (4T)

PIB, ocupació (4T)

Producció industrial, vendes minoristes (gen.)

maig-19  jul.-18  març-19  juny-19  
-35%

-30%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

febr.-19 març-19 abr.-19 maig-19 juny-19 jul.-19 ag.-19 set.-19 oct.-19 nov.-19 des.-19 gen.-20 febr.-20

IBEX35 Bancos IBEX35 SX7E CABKCaixaBank IBEX 35 Bancs IBEX 35 Bancs zona euro

Els mercats moderen la 

preocupació sobre l'impacte 

del coronavirus 
Els mercats van viure una setmana 

marcada per la recuperació de l'ànim 

dels inversors i un major apetit al risc. 

La Xina també va anunciar que 

reduirà els aranzels a la meitat sobre 

els productes americans.

Es desaccelera la creació de 

treball a Espanya i Portugal
El ritme de creació d'ocupació a 
Espanya es va reduir fins a l'1,8% 
interanual, per sota de l'observat el 
desembre (2,0%). L'atur registrat es 
va reduir un 1,0% interanual (– 1,3% 
el desembre).A Portugal la taxa de 
desocupació va augmentar fins al 
6,7% (davant el 6,1% del 3T).
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