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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.
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ADVERTÈNCIA. Aquesta informació no constitueix en cap cas una 

recomanació de compra o venda de l’acció de CaixaBank.
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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

3

La inflació a Espanya 

puja el gener fins a l'1,1%
Són 3 dècimes més que el desembre, 

mentre que la subjacent es manté en 

l'1,0% (i.a.). L'augment de la inflació 

general es deu a components no 

subjacents: l'electricitat explica el 50% 

de l'augment; els carburants, un 30%, i 

els aliments no elaborats, la resta.

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

Deute Administracions públiques (des.)

Actes del FOMC de la Reserva Federal.
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La Comissió Europea preveu 

que la zona euro creixi un 

moderat 1,2% el 2020
La CE va revisar les seves previsions 

a l'alça per a Alemanya i Espanya (en 

0,1 p. p., fins a l'1,1% i 1,6%); a la 

baixa per a França i Itàlia (en 0,2 p. p. 

i 0,1 p. p., fins a l'1,1% i 0,3%), i no va 

fer canvis per a Portugal (1,7%).

L'ànim dels inversors millora 

després del brot inicial de 

coronavirus a la Xina
Les notícies sobre l'evolució del virus, 

els missatges optimistes de la Fed i 

l'estabilització de les dades 

macroeconòmiques en els EUA van 

afavorir la confiança dels inversors i la 

preferència pel risc.
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