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L’acció de CaixaBank

Claus del període

Evolució de la cotització en els darrers 12 mesos

PER 2020
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3Segons dividend proposat i pendent d'aprovació per la JGOA
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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 24 al 28 de febrer de 2020

DX-26

DX-26

DJ-27

DJ-27

Espanya

EUA

Espanya

Zona euro

DV-28

DV-28

DV-28

DV-28

Espanya

Portugal

Portugal

Xina

ADVERTÈNCIA. Aquesta informació no constitueix en cap cas una 

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

1Milions d’euros 

Capitalització borsària 

Volum negociat
2
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2Milions d’accions en volum mitjà diari de l’any en curs

Preu màxim    
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Preu mínim     
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mantenir

vendre

21-2-20202,703 € Tancament a

INFORME SETMANAL

3,12 € -3,7% -0,7% -2,8% -2,7%

2,4% 5,5% 6,6% 7,7%

-3,4% 3,5% -0,8% 1,8%

-10,9% 7,7% -8,1% 5,2%

Segueixi’ns a @AccionistesCABK accionista@CaixaBank.com | 902 11 05 82www.CaixaBank.com Contacte:

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%.

19

56%

41%

3%

des.-18  gen.-19  set.-18  

-3,7% Variació 

setmanal

Consulti els acords aprovats

3

La morositat a

Espanya segueix caient
El desembre, la taxa de morositat a 

Espanya es va situar el 4,79%, una 

xifra 0,21 p.p. per sota del registre de 

novembre i 1,02 p.p. inferior a la de 

2018. Per part seva, CaixaBank va 

tancar 2019 amb una ràtio de morositat 

del 3,6%, molt per sota del sector.

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

Xifra de negocis empresarial (des.)

PIB (4T) 2a estimació

Avanç de l'IPC (feb.), hipoteques (des.)

Índex de sentiment econòmic (feb.)

Balança de pagaments (des.)

Desglossament del PIB (4T) 

Enquesta conjuntura empreses consumidors (feb.)

PMI manufactures (feb.)
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Els dubtes sobre el COVID-19 

retenen l’ànim inversor
Després de dues setmanes de relatiu 

optimisme, els primers efectes del 

coronavirus sobre els guanys 

corporatius i el creixement econòmic, 

principalment a la Xina, van enfosquir 

el sentiment dels inversors la passada 

setmana. 

El BCE i la Fed comencen 

l’any amb cert optimisme 
Les actes de les reunions de gener del 

BCE i la Fed van reflectir que ambdós 

han començat l’any relativament 

optimistes, empesos per la reducció 

de les fonts de risc que van tenallar la

demanda el 2019, com el brexit o les 

tensions entre els EUA i la Xina.
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