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L’acció de CaixaBank

Claus del període

Evolució de la cotització en els darrers 12 mesos

Última 

setmana

Mes en 

curs

El 2020

Últims    

12 mesos

CaixaBank IBEX 35

Bancs

IBEX 35

Bancs

zona euro

3Segons dividend pagat a càrrec de l’exercici 2019

Preu mitjà objectiu 

dels analistes sobre 

l’acció (3 mesos)

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 19 al 23 d’octubre de 2020

ADVERTÈNCIA. Aquesta informació no constitueix en cap cas una 

recomanació de compra o venda de l’acció CaixaBank. Dades a 15-10-20.

1Milions d’euros 2Milions d’accions en volum mitjà diari de l’any en curs
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Segueixi’ns a @AccionistesCABK accionista@CaixaBank.com | 902 11 05 82www.CaixaBank.com Contacte:

Remuneració a l’accionista exercici 2020

A pagar el 2021*

< 30% payout
El Consell d'administració manifesta la seva voluntat de distribuir en el 
futur l’excés de capital per sobre la ràtio de solvència CET1 del 12% en 
forma de dividend extraordinari i/o recompra d’accions. Aquesta 
distribució extraordinària de capital estarà condicionada al retorn de la 
situació macroeconòmica en la qual opera el Grup a un entorn de 
normalitat i no s’efectuarà abans del 2021.

19

68%

29%

3%

3

*Prèvia aprovació de la Junta General d’Accionistes

Capitalització borsària 

Volum negociat
2

1

P/Valor teòric comptable

Volatilitat 12 mesos PER 2021

Rendibilitat per dividend

-4,2% -1,5% -3,5% -4,1%

-7,7% 2,0% -2,0% 1,9%

-40,2% -28,3% -52,7% -42,6%

-36,2% -27,0% -52,3% -39,6%

-4,2% Variació 

setmanal1,6740 € 1,6100 €
Preu mínim     

de la setmana1,7510 €
Preu màxim    

de la setmana

Empitjora el to 

dels mercats financers
La setmana passada, els 

distanciaments en les 

negociacions d'un nou paquet 

d'ajudes fiscals en EE. . i l'augment 

de les restriccions al moviment a 

Europa van deteriorar les 

esperances dels inversors sobre el 

ritme de recuperació econòmica. 

Els països presenten els seus 

esborranys de pressupostos a 

la Comissió Europea
En un entorn de recuperació 

incompleta, els països de la zona 

euro van presentar els esborranys 

pressupostaris a la Comissió, en què 

les diferents economies donen una 

indicació de com pensen impulsar la 

recuperació el 2021.
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L’FMI manté la previsió de 

contracció per a Espanya
Encara que la caiguda del PIB durant 

el 2T va ser una mica menor del que 

s’estimava, la institució manté per a 

Espanya una contracció del 12,8% per 

a 2020 atès que les mesures de 

distanciament social i les restriccions a 

la mobilitat durant la segona meitat de 

2020 seran més dures del previst.
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