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Les claus dels resultats 
del primer semestre de 2015
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En primera persona 

Resultats 
CaixaBank 
1r semestre 
de 2015

54.015 milions d'euros de liquiditat11,5% CET1 BIS III

Elevat nivell de solvència i liquiditat

708 milions d'euros

Benefici atribuït al Grup
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3,86€
respecte del mes anterior

-4,9%

Opinió dels analistes

2 CotitzaCió i remuneraCió

Si desitja rebre aquesta informació de forma diària a la seva adreça 
de correu electrònic, cliqui aquí

Preu mitjà objectiu que els analistes donaven 
a l’acció de CaixaBank a 31/08/2015

4,50€
dels analistes recomanen comprar o  
mantenir l'acció de CaixaBank

83%

Aquesta informació no constitueix en cap cas una recomanació de compra o venda de l'acció de CaixaBank.
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Evolució de l’últim mes i any en curs

Bancs Eurozona

IBEX 35

Santander

BBVA

Sabadell

Popular

Evolució anual           Evolució últim mes (agost)Bancs Eurozona: correspon a l'evolució de 
l'índex SX7E de bancs d'EuroStoxx50.
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Remuneració a l’accionista 

Claus del període
El mes d’agost s’ha caracteritzat per una gran volatilitat als mercats, amb diferents factors 
macroeconòmics que han afectat el comportament de les borses: els acords del tercer 
rescat de Grècia van impactar negativament les borses europees en la primera quinzena 
del mes; a més, les males dades de les economies emergents en general i de l’economia 
xinesa en particular, així com l’expectativa de pujada de tipus per la Reserva Federal 
americana, van comportar caigudes importants a les borses de tot el món en l’última 
setmana d’agost.

 El passat 19 d'agost es va aprovar el tercer 
programa d'ajuda financera a Grècia, tot 
posant fi a les incerteses de les setmanes 
anteriors. El programa preveu la implementació 
de reformes estructurals importants, que van 
ser acceptades pel parlament grec en votació 
prèvia. Gran part dels fons del tercer rescat 
es destinaran a recapitalitzar la banca, molt 
danyada després de les mesures de control de 
capitals implantades al juliol.

 Després de les fortes caigudes de la borsa 
xinesa, amb efectes a la resta de les 
borses internacionals, l'autoritat monetària 
del país va anunciar una rebaixa dels tipus 
d'interès oficials i del coeficient de reserves 
dels bancs. Prèviament s'havia procedit a la 
devaluació del iuan, i a més es va ampliar la 
injecció de liquiditat. La institució va justificar 
aquestes mesures per la desacceleració 
econòmica i les turbulències borsàries, però 

es va mostrar confiada en una ràpida millora 
en tots dos fronts. De fet, la borsa xinesa va 
reaccionar amb fortes pujades mentre la resta 
de mercats internacionals va recuperar part de 
les pèrdues precedents.

 La Reserva Federal assenyala que podria 
ajornar la pujada de tipus. Alguns dirigents 
han declarat que els esdeveniments de les 
últimes setmanes (devaluació a la Xina i 
caigudes de les borses) aconsellen ser prudents 
respecte de la data de la que serà la primera 
pujada de tipus en més de sis anys. Tot i això, 
han deixat clar que, més enllà de la data 
concreta d'inici, el pla de pujades graduals 
segueix sent vàlid, atesa la solidesa de fons 
de l'economia dels EUA i la perspectiva d'un 
augment de la inflació.

Font: "la Caixa" Research. Pot consultar més informació a 
www.lacaixaresearch.com

La remuneració a l'accionista és un dels compromisos de CaixaBank amb la seva base accionarial. Per a 
l'exercici 2015, CaixaBank pagarà un total anual de 16 cèntims d'euro bruts per acció en quatre pagaments 
trimestrals, dos dels quals seran en efectiu i els altres dos segons el programa CaixaBank Dividend/Acció.

Remuneració corresponent a l’exercici 2015:

CaixaBank té des del 2015 la intenció de destinar almenys el 50% del seu benefici a la remuneració en efectiu.
L'entitat espera augmentar el nombre de pagaments trimestrals en efectiu el 2016. 

Remuneració en curs: setembre 2015. Pagament segons el programa CaixaBank Dividend/Acció. Opció per defecte: 
rebre accions. Opció de venda de drets en el mercat fins al 21 de setembre. Opció de venda de drets a CaixaBank 
(equivalent a rebre efectiu) fins al 17 de setembre. Més informació aquí.
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0,16€/acció 4,1% Rendibilitat a 31/08/2015



El resultat atribuït 
del període és de 708 
milions d'euros.

Es registra un ingrés 
extraordinari en l'adqui-
sició de Barclays Bank 
Espanya que compensa 
despeses extraordinà-
ries, així com saneja-
ments i provisions.

El marge 
d'explotació puja 
un 5,8%.

Considerant l'impacte 
de la incorporació de 
Barclays Bank, SAU, les 
despeses d'explotació 
recurrents creixen un 
8,8%. Si excloem aquest 
impacte, les despeses 
es redueixen un 0,7% 
per l'esforç en la seva 
contenció.

Els ingressos recurrents 
s'incrementen  
un 21,7%.

Creixen de manera 
considerable els ingressos 
per comissions (+10,4%), 
especialment les 
vinculades a productes 
fora de balanç (fons 
d'inversió, assegurances i 
plans de pensions).

El marge d'interessos 
augmenta un 12,6% 
(vs. primer semestre 
2014).

L'evolució positiva 
reflecteix la bona gestió en 
el cost dels dipòsits.

Elevats nivells de solvència i liquiditat

Fortalesa del balanç

CET1 Basilea III
11,5% 54.015

milions d'euros de liquiditat

El passat 31 de juliol, CaixaBank va presentar els seus resultats corresponents al primer semestre 
de l’exercici 2015. L’entitat, que va finalitzar la integració de Barclays Bank Espanya durant el 
període, va obtenir un resultat net atribuït de 708 milions, un 75% superior al del primer semestre 
de l’any anterior. El resultat obtingut es recolza en la fortalesa del negoci bancari, en la millora de 
la qualitat dels actius i en la solidesa financera.

Resultats del primer semestre de

2015
Magnituds principals
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La fortalesa comercial de 
CaixaBank  i l'adquisició de 
Barclays  Bank Espanya han per-
mès el creixement sostingut de 
les quotes de mercat dels princi-
pals productes i serveis financers. 
L'entitat avança en la captació i 
la vinculació de clients, com de-
mostra el creixement en 568.000 
nòmines en el primer semestre 
(+79% respecte del mateix perío-
de de l'any anterior).

Líder en banca 
minorista a  
Espanya 

Bona evolució de la qualitat de l’actiu  
i cobertures elevades 

54% 
ràtio de cobertura milions d'euros en crèdit

provisionat

10.897   

Forta capacitat de generació 
de resultat recurrent

Compte de resultats

Dades en milions d'euros 1S 2015 1S 2014 Variació en %

MARgE BRuT

MARgE D'ExPLOTACIó

RESuLTAT ATRIBuïT AL gRuP

MARgE D'InTERESSOS 2.270

4.564

1.970

708

2.015

3.750

1.862

405

+12,6

+21,7

+5,8

+75,0
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Nota: El compte de resultats del 2015 inclou els resultats de Barclays Bank, SAU des de l'1 de gener de 2015. El balanç consolidat de CaixaBank a 30 de juny de 2015 incorpora els saldos
de Barclays Bank, SAU.
La informació financera històrica ha estat reexpressada després de l'aplicació de la IFRIC 21 i NIC 8.

Creixement en recursos 
de clients i nova 
concessió de crèdit

Els recursos totals de clients 
augmenten un 9,1% en el primer 
semestre de 2015 (+3,1% sense 
incloure l'efecte de la integració 
de Barclays Bank Espanya). 
CaixaBank manté el lideratge 
de productes d'inversió i de 
previsió. Pel que fa a la cartera 
de crèdit, augmenta un 7,3% 
després de la incorporació de 
Barclays Bank Espanya i el menor 
despalanquejament creditici.

Reconeixement 
internacional

CaixaBank ha estat escollit 
“Best Bank in Spain“ 2015 per 
Euromoney, que reconeix així el 
lideratge de CaixaBank al mercat 
espanyol, la seva prudent gestió 
financera i la seva estratègia 
de creixement rendible gràcies 
a la capacitat tecnològica i a la 
innovació. A més, l'entitat ha estat 
escollida com el millor banc del 
món en serveis de banca mòbil per 
la consultora Forrester Research.



6 avantatges per a aCCionistes

CaixaBank va iniciar, a principis del 2015, el programa Trobades Corporatives amb accionistes a 
les principals ciutats espanyoles. En aquestes trobades, directius de l’entitat presenten informació 
corporativa rellevant, mentre que els accionistes poden plantejar preguntes o expressar les seves 
inquietuds sobre la companyia.

Trobades Corporatives 
amb accionistes

En el marc del programa 
Trobades Corporatives amb 
accionistes, s'han fet durant 
l'any 2015 presentacions cor-
poratives a Tarragona, Girona, 
Lleida, Tenerife, Gran Canària, 
Valladolid, Sevilla, Santander, 
Castelló i Barcelona. Aquesta 
última ciutat va acollir durant 
el passat mes de juny una 
trobada amb 200 accionistes, 
que van poder conèixer de la 
mà del director executiu de 
Finances de CaixaBank, Ja-
vier Pano, les principals línies 

mestres del nou Pla Estratè-
gic 2015-2018 de l'entitat i 
abordar qüestions sobre la 
companyia i el context econò-
mic actual.
Durant la seva intervenció, el 
director executiu de Finances 
(a la imatge inferior) va ex-
posar davant els accionistes 
els reptes del nou Pla Estra-
tègic i va voler destacar que 
 CaixaBank s'ha marcat l'ob-
jectiu “d'aconseguir que la 
rendibilitat de l'entitat se situï 
entre el 12 i el 14%, fet que 

suposarà multiplicar per quatre 
la rendibilitat del 2014“.
Javier Pano va informar que 
"CaixaBank té la intenció de re-
alitzar una retribució en efectiu 
del 50% dels beneficis del banc, 
mantenint-se la ràtio de capital 
entre l’11 i el 12%".
Mitjançant el programa Troba-
des Corporatives amb accio-
nistes, CaixaBank potencia la 
transparència en la informació 
als seus accionistes dins el marc 
establert en el Pla Estratègic 
2015-2018.

Javier Pano, director executiu de Finances de CaixaBank, a la Trobada Corporativa a Barcelona el passat mes de juny.

Pot consultar aquí la documentació de les presentacions de les diferents 
trobades, així com les properes dates i llocs de celebració.



Vàlid fins al
31-10-2015

15e dte. 

Vàlid fins al 
31-12-2015

15% dte.

50.000 allotjaments 
diferents

Vins i productes 
gurmet  

Noves ofertes exclusives 
per a accionistes
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Aula, formació per a accionistes 
El programa Aula, formació per a 
accionistes té per objectiu di-
fondre coneixements relacionats 
amb els mercats financers i la 
borsa a través de formació inte-
ractiva que pot trobar a la pàgina 
web www.CaixaBank.com i mit-

jançant l'organització de cursos 
presencials a les principals ciutats 
espanyoles.
Els cursos presencials són impartits 
per escoles de reconegut prestigi 
i tracten sobre macroeconomia i 
conjuntura econòmica, introducció 

a la renda variable i fiscalitat. Re-
cordi que per assistir als cursos ha 
de ser titular d'un mínim de 1.000 
accions de CaixaBank.
Consulti a continuació els nous 
cursos que posem a la seva dispo-
sició a les localitats següents:

Setembre

21/09 Múrcia (Macroeconomia)

Octubre

 7/10 Saragossa (Macroeconomia)
 22/10 Madrid (Renda variable)
 29/10 Lleida (Fiscalitat)

Novembre

17/11 Barcelona (Renda variable)

Si desitja obtenir més informació sobre els cursos i registrar 
la seva assistència, faci clic aquí 



8 en primera persona

A cada nou número de la 
newsletter «Accionistes 
CaixaBank», directius de l'entitat
o del Grup ”la Caixa” expliquen
en primera persona aspectes
d'interès per a l'accionista de
CaixaBank.

En aquesta ocasió, Gonzalo 
Gortázar, conseller delegat de 
CaixaBank, explica les claus dels 
resultats de l'entitat en el primer 
semestre de 2015. 

En primera persona

veure vídeo



Consulti tota la informació que posem a
la seva disposició com a accionista de l'entitat.

902 11 05 82Segueixi'ns a Twitter CaixaBank al seu mòbilwww.CaixaBank.com




