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Aquest any comencem un nou Pla Estratègic per a l’horitzó 20192021. Amb aquest aspirem a mantenir-nos com el grup financer
líder i innovador que ofereix el millor servei al client i és referent en
banca socialment responsable, i ser fidels així als nostres orígens
de vocació de servei i compromís amb la societat. Una ambició
que volem portar també a Portugal, després de la incorporació
completa de BPI al Grup CaixaBank.
No hi ha dubte que és un repte ambiciós, però tenim un excel·lent
punt de partida després d’haver superat amb èxit tots els objectius
marcats en el pla anterior.
Any rere any, hem aconseguit millorar de manera significativa el
nostre lideratge comercial, cosa difícil tenint en compte els alts
nivells ja aconseguits. A Espanya, per exemple, el 26,3% de les
persones confien en CaixaBank com la seva entitat principal,
gairebé 3 punts percentuals més que el 2014, amb una presència
digital del 32%. Això s’ha traduït en una millora molt significativa
dels resultats, 1.985 milions d’euros al tancament del 2018, i un
RoTE del 9,3% d’acord amb el cost de capital del banc.
També hem millorat de forma substancial la qualitat del nostre
balanç i continuat amb la desinversió en actius no estratègics,
com la participació a Repsol. És especialment notable l’elevada
solidesa financera de l’entitat, amb una ràtio de capital del 11,5%
i uns nivells de liquiditat en màxims, superiors als 79.500 milions
d’euros.
En el futur, ens enfrontem a un entorn complex. Entrem en una
fase més madura del cicle econòmic, tant a Espanya com a
Portugal, en què els tipus d’interès seguiran baixos durant un llarg
període de temps i on esperem avenços modestos en els volums
de negoci.
En aquest entorn, hi ha tres tendències que considero clau per
als propers anys. En primer lloc, la revolució de les dades. Estem
en un sector en contínua transformació, en el qual la implantació
de noves tecnologies atrau nous competidors alhora que canvia la
relació amb el client, que exigeix un servei personalitzat, disponible
en tot moment i immediat. En aquest front, ja hem demostrat que
sabem aprofitar les oportunitats i reinventar-nos, i estic convençut
que seguirem fent-ho. És, de fet, una de les línies estratègiques
del nostre nou pla.
A més de la revolució digital, no hem d’oblidar les exigències
del marc regulador i supervisor, que seguiran sent molt
elevades. Ja fem front a nous requisits d’emissió de deute
per a la recapitalització interna. Però també serà clau veure
com evoluciona la regulació en temes com la protecció de les
dades dels clients i la seva privacitat, que segur anirà guanyant
protagonisme.
I, finalment, i encara més important, vull destacar la necessària
implicació de les empreses en el progrés de la societat. Els clients
i la societat esperen de nosaltres alguna cosa més que només un
bon producte o un bon servei. Esperen també que ajudem a donar
resposta als reptes als quals s’enfronta el conjunt de la societat.
Esperen una millor responsabilitat social. I aquestes exigències
en el sector bancari són encara més fortes si és possible després
dels anys de crisi.

Lideratge

BENVOLGUT/DA ACCIONISTA,
El llistó està alt, però complir amb aquestes expectatives és l’única
manera de reforçar la confiança en el sector bancari.
Si d’alguna cosa estic especialment orgullós és que a CaixaBank
sabem que fer banca de manera responsable és l’única manera
de generar valor de manera sostenible. No em canso de recordar
que aquesta vocació està en el nostre ADN, en els nostres
orígens quan Francesc Moragas, de qui el 2018 vam celebrar el
150è aniversari del seu naixement, va fundar aquesta entitat. La
seva inspiració segueix ben present i defineix la nostra missió:
contribuir al benestar financer dels nostres clients i al progrés de
tota la societat.
El nou Pla Estratègic, com es detalla en aquesta edició de la
revista, recull aquest compromís. Així, promovem la inclusió
financera, com a mostra que estem presents en el 94% dels
municipis d’Espanya amb més de 5.000 habitants. Impulsem
també iniciatives d’educació i cultura financera. El lloguer social i
les activitats de voluntariat són dos dels nostres pilars pel que fa
a acció social. En matèria de sostenibilitat ambiental, hem estat
el primer banc de l’IBEX 35 a compensar la nostra empremta
de carboni i tenim el ferm compromís d’impulsar el finançament
sostenible i l’emissió de bons verds, a més de seguir els principis
de banca responsable de les Nacions Unides i donar suport
als objectius de desenvolupament sostenible (ODS). I, per
descomptat, continua ben present el nostre estret vincle amb
l’Obra Social de la Fundació Bancària “la Caixa”, principal accionista
de CaixaBank.
No vull acabar sense remarcar el nostre compromís amb tots
vostès per mantenir una rendibilitat sostenible a llarg termini i
una atractiva política de dividends, com hem demostrat en anys
anteriors. Per fer-ho, seguirem oferint la millor experiència al client
en tots els canals, posant la tecnologia al seu servei, i continuarem
amb la transformació digital de l’entitat, sent a més referents
en banca socialment responsable. Estem convençuts que una
actuació responsable és una font sostenible de generació de valor
per a tots.
Gràcies pel seu suport i la
seva confiança perquè
això sigui possible.

JORDI GUAL
President
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El president, Jordi Gual, durant la seva intervenció davant de la Junta General d’Accionistes del 2019

JUNTA GENERAL
ORDINÀRIA
D’ACCIONISTES 2019
La Junta General Ordinària d’Accionistes aprova la
proposta del Consell d’Administració per reelegir Gonzalo
Gortázar com a conseller delegat i reafirma el compromís
de CaixaBank amb la societat i un model de banca
socialment responsable.
REVISTA ACCIONISTES
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públic, reprendre el camí de les reformes per seguir millorant
la competitivitat i, al mateix temps, establir les bases per a un
creixement més inclusiu”.
Per la seva banda i durant la seva intervenció, el conseller
delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, va enumerar com a
principals avenços del 2018 “el reforç del lideratge en banca
minorista i digital, la forta reducció d’actius problemàtics i no
estratègics i la consecució d’una rendibilitat adequada”. Per
Gortázar, les prioritats dels propers anys passen precisament
per “estar més a prop del client, mantenir una rendibilitat
que asseguri la sostenibilitat i la retribució als accionistes i
seguir sent referents en banca responsable”. CaixaBank ha
continuat creixent significativament en les quotes de mercat
de productes retail, tot i ocupar una posició de lideratge,
i ha millorat la rendibilitat. “Aquesta millora sostinguda de
la rendibilitat, que ha passat del 3,4% de 2014 al 9,3% de
tancament del 2018, està en línia amb els objectius del Pla
Estratègic i compensa el cost de capital”, precisa Gortázar.

Les prioritats de CaixaBank són
estar més a prop del client,
mantenir una rendibilitat que
asseguri la sostenibilitat i la
retribució als accionistes i
seguir sent referents en banca
responsable
UN MODEL DE BANCA SOCIALMENT RESPONSABLE

La Junta General Ordinària d’Accionistes de CaixaBank,
celebrada a València el 5 d’abril passat, va aprovar la gestió
i els resultats de l’exercici 2018 amb el suport majoritari
dels accionistes. A més, s’han ratificat altres propostes
formulades pel Consell d’Administració, com la reelecció
com a consellers de Gonzalo Gortázar, Amparo Moraleda,
John S. Reed i Maria Teresa Bassons, i el nomenament
de Marcelino Armenter i Cristina Garmendia com a nous
membres del Consell.
Durant l’acte, Jordi Gual, president de CaixaBank, i
Gonzalo Gortázar, conseller delegat, van exposar en la
seva intervenció davant la Junta General d’Accionistes “el
compromís i l’esforç dels més de 37.000 professionals del
Grup, sense el treball dels quals no hagués estat possible
aconseguir els reptes fixats al llarg del Pla Estratègic 20152018”. El president va recordar que la consecució d’aquest
Pla es va traduir en un bon comportament de l’acció, amb
un retorn total, dividends inclosos, un 13% superior al dels
bancs de l’IBEX 35 en aquest període. Gual va repassar
l’entorn macroeconòmic global i les perspectives per al
2019, insistint en el bon punt de partida en el qual es troba
CaixaBank per aconseguir els objectius establerts en el nou
Pla Estratègic 2019-2021, però va assenyalar que encara
queden reptes pendents com “reduir els nivells de deute

“L’aposta clau de l’entitat és amb les persones –els nostres
accionistes, clients i empleats– i la societat en el seu conjunt”,
va assenyalar el conseller delegat de CaixaBank, que va afegir
que “la transformació digital és una eina molt valuosa que
ens permetrà oferir la millor experiència als nostres clients,
incrementar la productivitat dels nostres empleats i reforçar
la nostra posició de lideratge”. A més, Gortázar va insistir que
no es concep l’activitat financera sense un fort compromís
amb la societat, amb el qual CaixaBank ja compta a través
del seu model de banca socialment responsable. Compromís
ratificat pel president que, al seu torn, el va qualificar com un
requisit cada vegada més exigit per la societat: “el compromís
de tots els professionals de l’entitat amb la nostra missió i
els nostres valors ens permet ser optimistes: CaixaBank és
una història d’èxit, que es projecta cap al futur amb ambició
i fonaments molt sòlids”. Gual va remarcar, a més, que “les
exigències sobre els bancs encara són més fortes després
de la crisi, però complir amb aquestes expectatives facilitarà
la recuperació de la confiança en el sector financer”. En
aquesta línia, el president ha insistit que “el model de banca
socialment responsable està en el nostre ADN i és una font
sostenible de generació de valor per a accionistes, clients,
empleats i per al conjunt de la societat”. Per Gortázar “el
dèficit reputacional del sector financer és un greu problema,
però suposa una oportunitat per valorar el model diferencial
que distingeix CaixaBank, basat en la qualitat, la confiança i el
compromís social”.
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RESULTATS EXERCICI 2018
RENDIBILITAT I EFICIÈNCIA
RESULTAT ATRIBUÏT AL GRUP 2018
Desglossat per segments en milions d’euros, % en variació anual
+2.199

-530

+1.985

+262
+54

9,3%
RoTE

12,3%
+32,8%

+64,8%

-77,5%

+151,9%

Negoci de
banca assegurances

Negoci
immobiliari
non-core

Participades

BPI,
ex-participades

+17,8%
Grup
CaixaBank

52,9%

RoTE recurrent
del negoci
bancari i
assegurances

Ràtio d’eficiència
sense despeses
extraordinàries

PRINCIPALS DADES COMERCIALS
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386.622

Grup CaixaBank
milions
de clients

15,7

MM€ d’actiu total

29,3
%

26,8
%

32,0
%

358.482

224.693

quota de penetració
de particulars
a Espanya

quota de
domiciliació de
nòmines a Espanya

quota de penetració
digital a Espanya

de recursos de
clients

de crèdits a la
clientela

(+2,6% vs. 2017)

(+1,8% vs. 2017)

MM€

MM€

MÈTRIQUES DE BALANÇ
LIQUIDITAT

GESTIÓ DEL RISC

SOLVÈNCIA

79.530 MM€
actius
líquids totals

€

11,5%
CET1
fully loaded

4,7%

54%

ràtio de
morositat

ràtio de cobertura
de la morositat

Actius adjudicats, en milions d’euros

196%
LCR

15,2%

Mitjana 12 mesos,
mínim exigit pel
regulador: 100%
Dades a 31 de desembre de 2018
REVISTA ACCIONISTES
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6.943

5.878

Capital total
fully loaded

740

2014

2017

2018

PF Barclays Espanya

Amplieu informació sobre els termes financers en el Glossari de la pàgina 31
2019

Lideratge

UNA NOVA POLÍTICA
DE DIVIDENDS
El Consell d’Administració de CaixaBank acorda fer un únic
pagament en efectiu amb càrrec a l’exercici 2019, al voltant de
l’abril de 2020, superior al 50% del benefici net consolidat.
CaixaBank considera la remuneració un element
fonamental per a la fidelització dels accionistes que li
permet disposar d’una base accionarial amb vocació
d’invertir a llarg termini i compromesa amb la societat.
La política de dividends està dissenyada perquè la
retribució acordada sigui raonable tenint en compte els
resultats de l’exercici, les ràtios de solvència i l’activitat
econòmica de la societat.
En virtut de la nova política de dividends aprovada pel
Consell d’Administració, l’entitat ha de destinar més
del 50% del benefici net consolidat a remuneració
en efectiu. Segons la nova política, el Consell
d’Administració pot establir un rang màxim de dividend
en efectiu per a l’exercici següent. Així, per al 2019,
CaixaBank remunerarà els seus accionistes amb un
únic pagament en efectiu, al voltant de l’abril del 2020,
i fixa un payout màxim del 60%.

Retribució a l’accionista per
a l’exercici 2019
Un únic pagament anual

Al voltant de l’abril del 2020

En efectiu

DIVIDEND COMPLEMENTARI
En paral·lel, el Consell d’Administració va proposar a la
Junta General d’Accionistes l’aprovació d’un dividend
complementari a l’exercici 2018 de 0,10 € bruts per acció
que es va abonar el passat 15 d’abril, per completar una
retribució total a l’accionista de 0,17 € bruts per
acció amb càrrec al 2018, la qual cosa suposa un
payout del 51%.

7

Payout >50%
del benefici net consolidat

La retribució durant el Pla Estratègic 2015-2018

0,04 €
0,04 €
0,04 €
0,04 €
4 pagaments
Exercici 2015

0,04 €

0,08 €

0,10 €

0,03 €
0,06 €
3 pagaments
Exercici 2016

Programa CaixaBank Dividend/Acció1
Efectiu

0,07 €

0,07 €

2 pagaments
Exercici 2017

2 pagaments
Exercici 2018

Payout mitjà
del període

55%

El Programa CaixaBank Dividend/Acció oferia als accionistes la facultat de triar entre rebre accions
procedents d’una ampliació de capital, efectiu per la venda dels drets vinculats a aquesta ampliació, o
una combinació de tots dos.

1
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Pla Estratègic 2019-2021

LIDERANT LA
BANCA DEL FUTUR
CaixaBank presenta un nou Pla Estratègic 2019-2021 centrat en les
persones, que impulsa la tecnologia al servei de clients i empleats, que
busca generar una rendibilitat atractiva per als accionistes i que reforça
el model de banca socialment responsable.

8

El president de CaixaBank, Jordi Gual, i el conseller
delegat, Gonzalo Gortázar, van presentar a finals del
2018 a Londres el Pla Estratègic 2019-2021. Les seves
línies fonamentals tenen per objectiu oferir la millor
experiència al client; accelerar la transformació digital
per ser més eficients i flexibles; potenciar una cultura
centrada en les persones, àgil i col·laborativa; generar
una rendibilitat atractiva per als accionistes mantenint la
solidesa financera, i ser referents en gestió responsable i
compromís amb la societat.
Jordi Gual, president de CaixaBank, va remarcar que el
Pla pretén “generar valor de manera sostenible per a
tots els stakeholders (clients, accionistes, empleats i el

conjunt de la societat) i d’acord amb la missió del Grup:
contribuir al benestar financer dels nostres clients i al
progrés de tota la societat. El president de CaixaBank
va anunciar les línies estratègiques del nou Pla “amb
la satisfacció i la confiança que ens dona el fet d’haver
assolit amb èxit els objectius del Pla Estratègic 20152018”. Jordi Gual va destacar que els últims quatre anys
“hem reforçat el nostre lideratge comercial a Espanya
d’acord amb un model de banca minorista de proximitat,
amb la millor oferta omnicanal i propostes de valor
especialitzades i innovadores, i també hem completat
la integració de BPI, el millor banc de Portugal a 2018
segons Euromoney”.

LÍNIES FONAMENTALS DEL PLA ESTRATÈGIC 2019-2021
Oferir la millor experiència al client. El Pla Estratègic planteja una millor orientació al client,
fonamentada en una acceleració de la transformació digital. El model d’atenció evoluciona per
adaptar-se als canvis d’hàbits.
Accelerar la transformació digital per ser més eficients i flexibles. L’ús de noves tecnologies i noves
metodologies de treball permetran augmentar la flexibilitat de l’estructura tecnològica, mantenint
un entorn segur.
Potenciar una cultura centrada en les persones, àgil i col·laborativa. Durant aquest període es
potenciarà el talent i la diversitat, es definirà i desplegarà la millor proposta de valor per als
empleats i es promouran els atributs d’agilitat i col·laboració.
Generar una rendibilitat atractiva per als accionistes, mantenint la solidesa financera. El Pla implica
un creixement dels ingressos core superior al de les despeses recurrents i un objectiu de payout per
sobre del 50%.
Ser referents en gestió responsable i compromís amb la societat. Les iniciatives en aquest àmbit
promouen la transparència amb els clients; la cultura i la inclusió financera; l’acció social i el
voluntariat, i el finançament sostenible.
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“Els propers anys volem
consolidar un grup financer
líder i innovador, amb el
millor servei al client i un
referent en banca socialment
responsable”
Gonzalo Gortázar,
conseller delegat de CaixaBank

“El Pla pretén generar valor de
manera sostenible per a tots
els stakeholders (clients,
accionistes, empleats i conjunt de
la societat), d’acord amb la missió
del Grup: contribuir al benestar
financer dels nostres clients i al
progrés de tota la societat”
Jordi Gual,
president de CaixaBank

2019
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Pla Estratègic 2019-2021
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LA NOVA MISSIÓ
DE CAIXABANK

Contribuir al benestar
financer dels nostres
clients i al progrés
de tota la societat
que distingeix CaixaBank, basat en els valors de qualitat,
A més, el president de CaixaBank va recordar que
confiança i compromís social”. Per aconseguir els objectius
“hem situat la rendibilitat en unes cotes que ja superen
del nou Pla Estratègic, tant el president com el conseller
el cost de capital; hem millorat la qualitat del nostre
delegat consideren necessari “aprofitar el talent i les
balanç i guanyat focus en desprendre’ns d’actius no
capacitats de tots els empleats per a potenciar una cultura
estratègics, i hem culminat la desconsolidació prudencial
centrada en les persones, àgil i col·laborativa”.
de CaixaBank del Grup CriteriaCaixa”. Per la seva banda,
Gonzalo Gortázar va detallar que els propers anys “volem
REFORÇAR LES BASES PER A LA BANCA DEL FUTUR
consolidar un grup financer líder i innovador, amb el
El Pla Estratègic 2019-2021 es desenvoluparà,
millor servei al client i un referent en banca socialment
previsiblement, en una fase més madura del cicle
responsable”. Pel conseller delegat, “l’aposta clau de
econòmic. En el pla macroeconòmic, l’escenari central
l’entitat és amb les persones –els nostres clients,
de previsions projecta que
accionistes i empleats–
els creixements del PIB
i amb la societat en
“Volem consolidar un grup
per a Espanya i Portugal es
conjunt “. A més, Gortázar
financer líder i innovador,
mantinguin al voltant del
també va apuntar que
2% anual els pròxims anys,
“la transformació digital
amb el millor servei al client
un ritme superior al del
és una eina molt valuosa
i un referent en banca
conjunt de la zona euro, tot
que ens permetrà oferir
socialment responsable”
i que inferior al dels últims
la millor experiència als
exercicis. En relació amb
nostres clients, incrementar
els tipus d’interès es preveu una pujada molt gradual, tal
la productivitat dels nostres empleats i reforçar la nostra
com ha assenyalat el Banc Central Europeu. El volum de
posició de lideratge”. “Continuarem impulsant noves
crèdit també hauria d’avançar, però a ritmes modestos.
metodologies de treball i mantenint la vinculació i la
El Pla preveu un recorregut de creixement més gran, per
diversificació d’ingressos, amb la gestió de l’estalvi,
qüestions demogràfiques, en la demanda de productes
el crèdit al consum i el finançament a empreses com
d’estalvi a llarg termini. El nou Pla Estratègic reflecteix
a principals motors de creixement”, va assenyalar el
l’aspiració de reforçar el lideratge en el mercat i la voluntat
conseller delegat.
de diferenciació respecte a la resta dels competidors
El Pla també pretén reforçar la gestió responsable
d’acord amb cinc línies fonamentals en què l’experiència
(amb èmfasi en la transparència amb els clients) i el
del client, la transformació digital, una cultura centrada en
compromís amb la societat. Pel conseller delegat, el dèficit
les persones, la rendibilitat per als accionistes i la gestió
reputacional del sector financer és un greu problema, però
responsable són claus.
suposa una oportunitat per valorar el model diferencial

BPI: més èmfasi a consolidar el model comercial i millorar la rendibilitat
A Portugal, el focus se centrarà
a seguir creant valor a BPI,
consolidar el model comercial i
millorar la rendibilitat.
La convergència amb el model
de negoci de CaixaBank junt

REVISTA ACCIONISTES
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amb la reputació i la satisfacció
actual dels clients seran les
palanques sobre les quals
BPI pivotarà per capturar
oportunitats en finançament
(crèdit al consum, hipoteques,

empreses i negocis) i protecció
(assegurances de vida i novida), la qual cosa contribuirà
a incrementar les seves quotes
de negoci i a millorar la ràtio
d’eficiència.
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34
PRINCIPALS ÈXITS

Reforç del
lideratge comercial

Rendibilitat per
sobre del cost
de capital

Adquisició
de BPI

OBJECTIU 2018(1)

Rendibilitat

2014
participació del 59%

Bancassegurances
+ aliances
estratègiques
9,0%
9,9%
44,1%
20,5%

Focus en el
negoci core

OBJECTIUS
FINANCERS SUPERATS

DES-2018

RoTE

9-11%

9,3%

Ràtio d’eficiència

~55%

53%

Ingressos core
CABK(2)

~4%

TACC
2017-2018

Costos oper.
recurrents CABK(3)

2014
planos

6%
~0%

18,7%
5,25%
11,9%

Disminució de la
participació en actius no
estratègics.

2015
2016

Disminució de la
participació en actius no
estratègics.

Presa de control de BPI
Completa integració de
BPI a la nostra activitat
bancasseguradora.
Oportunitat per replicar
el model de negoci de
CaixaBank a Portugal.

2017

vs. 2014

<40
pbs

4 pbs

CET1 FL %

11-12%

11,5%

Capital total FL %

>14,5%

Payout en efectiu

≥50%

Cost del risc(4)

Capital

REESTRUCTURACIÓ
DEL GRUP

15,2%

Pla Estratègic 2019-2021

EL PLA ESTRATÈGIC 2015-2018

2018
participació del 40%

Bancassegurances
Espanya i Portugal
+ aliances
estratègiques

55%

Media
2015-2018

Disminució de la
participació en actius no
estratègics.

Objectius revisats en la revisió intermèdia del pla (desembre 2016).
MI +Comissions + ingressos d’assegurances per primes de vida-risc i posada en equivalència de
SegurCaixaAdeslas.
(3)
Costos administratius recurrents, depreciació i amortització. 2014 PF amb Barclays Espanya.
(4)
Acumulats 12 mesos
(1)
(2)

Venda de negoci
immobiliari a Lone Star.
2019

|
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El Pla Estratègic planteja una millor orientació al client, recolzada en una
acceleració de la transformació digital. El model d’atenció evoluciona per
adaptar-se als canvis d’hàbits.

El Pla Estratègic 2019-2021 planteja una
acceleració ambiciosa de la transformació digital
per donar suport a una millor orientació al client i
adaptar-se als seus nous comportaments.
El nou Pla manté el rumb i accelera el ritme
d’una transformació que ja ha demostrat bons
resultats. En els últims anys, l’entitat ha reforçat
el seu lideratge en banca digital amb la base més
gran de clients digitals a Espanya: 6,1 milions de
clients digitals (el 84% utilitzen mòbil i el 38% és
exclusiu digital) i un creixement del 47% de les
operacions per mòbil en l’últim any.
L’objectiu de l’entitat consisteix a oferir la millor
experiència per qualsevol canal, conscients
de l’actual preferència majoritària per la
omnicanalitat. El model d’atenció –i els recursos
dedicats als diferents canals– evoluciona per
adaptar-se al canvis d’hàbit.
Per millorar l’experiència del client, el Pla
Estratègic preveu seguir transformant la xarxa
de distribució per oferir més valor al client;
intensificar el model d’atenció remota i digital, i
continuar ampliant l’oferta amb nous productes i
serveis.
La capil·laritat de CaixaBank continua sent un
avantatge competitiu i la reconfiguració de
la xarxa comercial, amb la consolidació del
model d’oficina urbana Store (amb un mínim
de 600 sucursals el 2021, des de les 285 al
tancament del 2018) i l’aposta per mantenir el
model d’AgroBank en l’àmbit rural (més de 1.000
oficines en poblacions de menys de 10.000
habitants), aproparà encara més l’entitat a les
noves demandes dels clients, alhora que millorarà
l’eficiència comercial, la productivitat i el servei.
D’altra banda, a més d’accelerar la reconfiguració
de la xarxa d’oficines amb una evolució del model
de relació especialitzat amb el client, també
s’intensificarà el model d’atenció remota InTouch
de CaixaBank, fins a arribar als 2,6 milions de
clients (des dels 600.000 a tancament del 2018).
InTouch és un servei dirigit a clients que fan
servir preferentment les noves tecnologies per
relacionar-se amb l’entitat. La iniciativa aposta
per un model que integra les noves eines de
comunicació amb la relació de confiança que
proporciona un gestor expert, format per resoldre
consultes dels clients a través de tot tipus de
canals remots.

LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ FÍSICA
MÉS EXTENSA D’ESPANYA
Oficines

4.461

18%

100%

OBJECTIUS

Pla Estratègic 2019-2021
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LA MILLOR
EXPERIÈNCIA DE CLIENT

Caixers

oficines retail
a Espanya

9.425

quota de
mercat

empleats amb
SmartPC

caixers

18%

quota de
mercat

85%

ràtio
d’absorció

ESTENDRE MODEL STORE EN ÀREES
URBANES (>600 EL 2021)
CONSOLIDAR I POTENCIAR EL MODEL
AGROBANK EN ÀREES RURALS
DESENVOLUPAR EL NOSTRE MODEL DE
RELACIÓ AMB GESTOR REMOT (“INTOUCH”)

Distribució de volums de negoci
a la xarxa d’oficines1
Actualment

2021E

Oficines Store

24%

53%

Altres d’urbanes

65%

36%

Oficines rurals

11%

11%

Total retail

100%

100%

De les quals InTouch 3%
1

CaixaBank ex BPI, crèdits i recursos de clients. Les oficines
especialitzades no estan incloses

9%

Accelerar la transformació digital per ser més eficients i flexibles. L’ús de les noves
tecnologies i noves metodologies de treball permetran augmentar la flexibilitat de
l’estructura tecnològica, mantenint un entorn segur.

LÍDER EN CANALS DIGITALS
A ESPANYA
Banca digital

57%

Banca mòbil

clients digitals a
Espanya

32%

Pla Estratègic 2019-2021

FOCUS EN LA
TRANSFORMACIÓ DIGITAL

L’entorn actual i les noves tecnologies ofereixen oportunitats
per seguir generant valor que el nou Pla pretén capturar,
com l’ús de blockchain, intel·ligència artificial, robotics,
així com noves metodologies de treball que impulsaran
la flexibilitat, potenciaran els perfils i capacitats digitals,
milloraran l’eficiència en processos de backoffice i
augmentaran la flexibilitat de l’estructura tecnològica,
mantenint un entorn segur.

5,2MM clients mòbil

penetració
digital

33%

del total
transaccions
13

26%

del total
transaccions

47%

TACC*
2015 - 2018

*Taxa Anual Composta de Creixement

On estem...
Digitalització
de processos

Mobilitat

Firma digital
1

El que estem aconseguint
~100% processos
estan digitalitzats¹
Tots els empleats amb
SmartPC (tablets)
>70 milions de
firmes digitals (últims
12 mesos)

Més agilitat
Simplificació de documentació
Traçabilitat i arxiu corporatiu
Més eficiència comercial i operativa
Cultura de resultats vs. presència

Millora de l’efectivitat i interacció comercial
Facilitat en el compliment normatiu

Més del 99% de la documentació associada a la contractació de productes s’ha digitalitzat

Pla Estratègic 2019-2021

UNA CULTURA
CORPORATIVA ÀGIL
Durant aquest període es potenciarà el talent i la diversitat, es definirà i
desplegarà la millor proposta de valor per als empleats i es promouran els
atributs d’agilitat i col·laboració.

El principal objectiu d’aquesta línia estratègica implica reforçar la
cultura i mantenir a les persones en el centre de l’organització,
amb quatre equips transversals orientats a donar més
autonomia a les oficines i potenciar-ne l’eficiència; promoure
projectes transversals i agilitat en la presa i la implantació de les
decisions, i fomentar l’actitud de participació i d’innovació.
Durant aquest període s’afavorirà el talent i la diversitat
–assegurant que el talent pugui desenvolupar el seu potencial
mitjançant meritocràcia, diversitat i apoderament–, es definirà
i desplegarà la millor proposta de valor per als empleats
–millorant l’experiència de l’empleat– i es promouran els
atributs d’agilitat i col·laboració –adequant les estructures i els
processos a models de treball més àgils i transversals–.

METES
14

Continuar invertint en desenvolupament de
persones: assessorament financer i negoci i
habilitats de direcció i lideratge
Continuar construint habilitats digitals i
d’innovació
Empoderament dels comandaments intermedis
i els empleats
Fomentar la diversitat: de gènere, funcional i
generacional
Atraure i desenvolupar talent

CULTURA CENTRADA EN LES PERSONES QUE VOLEM
QUE SIGUI MÉS ÀGIL I COL·LABORATIVA
TENIM EL MILLOR EQUIP

~14.000

PERSONES

Hem invertit molt en el
desenvolupament del talent.

~6.400

PERSONES

S’ha canviat progressivament
el perfil d’una bona part de
l’organització.
TOTA
L’ORGANITZACIÓ
També hem canviat processos per
afavorir meritocràcia i atraure i
desenvolupar talent.

QUÈ ESTEM FENT?
Simplificació d’estructures
(comitès, nivells...).

Foment de la col·laboració
i la comunicació horitzontal
(reforç de processos i eines de
gestió).
Augmentar equips amb
metodologia de treball agile.

Premiar i fomentar la
innovació.

MILLORS EINES I
PROCESSOS

Generar una rendibilitat atractiva per als accionistes, mantenint la solidesa financera,
és un dels principals objectius del nou Pla Estratègic 2019-2021 de l’entitat. El director
executiu de Finances de CaixaBank, Javier Pano, explica els plans de l’entitat per
aconseguir els objectius financers i reforçar així la confiança dels inversors.

Pla Estratègic 2019-2021

UNA RENDIBILITAT ATRACTIVA

ENTREVISTA A JAVIER PANO, director executiu de Finances de CaixaBank

“EL CREIXEMENT
DELS INGRESSOS
CORE I ELS
MENORS COSTOS
PER ACTIUS
PROBLEMÀTICS
IMPULSARAN
LA MILLORA
DE LA
RENDIBILITAT”

Quin és el punt de partida del Pla Estratègic de
CaixaBank 2019-2021?
El Pla Estratègic 2015-2018 va culminar amb uns excel·lents
resultats el 2018 que van situar la rendibilitat RoTE en el
9,3%, cobrint el cost de capital. Aquesta fita és destacable
sobretot tenint en compte que partíem d’una rendibilitat
del 3,4% el 2014 i que l’augment de la rendibilitat s’ha
aconseguit malgrat l’entorn complex que ha acompanyat
el sector financer. En concret, els tipus d’interès han estat
en terreny negatiu durant bona part del Pla Estratègic
2015-18 i el creixement del crèdit ha estat feble, més
del que s’esperava. A més, la regulació bancària ha estat

15

exigent i les pressions competitives han anat en augment
en determinats segments. Malgrat aquest entorn, el 2018
van créixer els ingressos core un 4,2%, per sobre de
l’objectiu marcat per l’anterior pla i la ràtio de capital CET1
fully loaded es va mantenir en nivells còmodes, tancant el
2018 en l’11,5%. A més, al llarg del Pla Estratègic 20152018, vam gestionar activament el llegat de la crisi, cosa
que ens va portar a reduir de forma molt substancial el
volum d’actius problemàtics en el balanç del banc. Com
a conseqüència d’això, les quatre agències de ràting
(Moody’s, Standard&Poor’s, FitchRatings i DBRS) van
millorar la qualificació del perfil de risc de CaixaBank.
2019

|
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UNA RENDIBILITAT ATRACTIVA
Quin entorn macroeconòmic acompanyarà el nou Pla
Quina rendibilitat podem esperar de CaixaBank
Estratègic?
el 2021?
Durant l’anterior pla 2015-2018, el PIB de les economies
Abans de res, el nostre objectiu és continuar cobrint el
ibèriques, Espanya i Portugal, on CaixaBank desenvolupa la
cost de capital, com ja vam fer el 2018, quelcom essencial
seva activitat, va créixer a un ritme sostingut i elevat, i va
per als nostres inversors. En aquest sentit, la fita marcada
superar amb escreix el 3% en el cas d’Espanya, un entorn
per al 2021 és superar el 12% de RoTE . Per aconseguirde clara recuperació econòmica que va impulsar l’activitat
ho impulsarem el creixement dels ingressos core (marge
empresarial en el seu conjunt. Per als tres anys següents
d’interessos, comissions i assegurances). Per fer-ho,
esperem que el creixement de les dues economies ibèriques
el creixement del crèdit ha de centrar-se en segments
mantingui una velocitat de creuer, amb ritmes de creixement
de rendibilitat més elevada i amb més potencial, com
de l’activitat al voltant del 2%, encara per sobre de la mitjana
el crèdit al consum i a empreses, cosa que ens ajudarà
de les economies de la zona
a aconseguir una millor
euro. Aquest creixement
diversificació i rendibilitat
“La meta marcada per al 2021
permetrà que els recursos
de la nostra cartera de
és superar el 12% de RoTE.
de clients mantinguin
crèdit. D’altra banda, pel
un ritme d’expansió que
que fa als recursos de
Per aconseguir-ho impulsarem
continuarà sent satisfactori.
clients, els nostres esforços
el creixement dels
No obstant això, anticipem
se centraran a capturar el
ingressos core”
creixements modestos
potencial d’estalvi a llarg
en els volums de crèdit.
termini i previsió: observem
A més, i tenint en compte les mostres de debilitat recent
que Espanya i Portugal són mercats que se situen per sota
de l’economia de la zona euro, esperem que el Banc
de la mitjana europea en aquest negoci. El paper de les
Central Europeu ajorni les pujades de tipus d’interès,
assegurances de vida-risc i no-vida també serà fonamental
que no augmentin de forma substancial al llarg del pla.
per donar suport al creixement de la rendibilitat del banc.
En aquest entorn, es farà necessari un model de negoci
Per impulsar els ingressos core també disposarem de
basat en la diversificació d’ingressos més enllà del marge
les oportunitats que ens ofereix el negoci dels mitjans
d’intermediació, com el de CaixaBank, en què una bona part
de pagament. I finalment, però no menys important, la
dels ingressos recurrents provenen de les comissions per
contribució de BPI als ingressos core i al resultat del Grup
gestió d’actius o la comercialització d’assegurances.
serà més gran en els propers anys.

OBJECTIUS FINANCERS

> 12%

< 3%

~ 12%

2021E

2021E

2021E

Rendibilitat

Balanç

Ràtio de capital

Ràtio de
morositat

RoTE
1

+1pp

CET1 - BIII

> 50%
20191E-21E
Distribució del capital

Payout
en efectiu

Al principi de cada any, en reportar els resultats de l’exercici financer anterior, el Consell d’Administració pot fixar un sostre al payout en efectiu, a l’efecte de meritació del dividend en
capital regulatori. Per a l’any 2019, el Consell va aprovar un sostre del 60%.

DETERMINANTS CLAU DEL RoTE
1

MILLORA INGRESSOS CORE RECOLZADA EN UN AUGMENT DE L’ACTIVITAT

Principals palanques de creixement
• Estalvi a llarg termini
• Productes de protecció

2
3
4

• Crèdit al consum
• Mitjans de pagament

• Crèdit a empreses
• BPI

ELEVAT ESFORÇ INVERSOR I DE TRANSFORMACIÓ

REFORÇ DE LA SOLIDESA FINANCERA, ANTICIPANT-NOS A LA REGULACIÓ

|

RoTE 2018

>12%

REDUCCIÓ D’ACTIUS PROBLEMÀTICS
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9,3%
Objectiu RoTE 2021

Amplieu informació sobre els termes financers en el Glossari de la pàgina 31
2019

Pla Estratègic 2019-2021
Javier Pano al seu despatx del centre corporatiu de CaixaBank a Barcelona.

Més enllà dels ingressos core què proposa el Pla
Estratègic per maximitzar la rendibilitat?
Complementant el creixement dels ingressos core, una part de
la millora de la rendibilitat se sostindrà pels baixos nivells del cost
del risc. És a dir, la gestió primerenca de la morositat, juntament
amb les dinàmiques macroeconòmiques positives, permetrà
seguir amb la via de reducció del volum dels actius dubtosos i el
cost del risc. Per al 2021, la gestió dels actius dubtosos ens ha
d’ajudar a contenir la ràtio de morositat per sota del 3%.
D’altra banda, cal tenir en compte que és important invertir
en la transformació del model de distribució per alinear-lo
amb els canvis en l’experiència de client. En aquest sentit,
les inversions previstes per a la transformació tecnològica
de l’entitat ens hauran de convertir en un banc més eficient
i rendible que serà capaç, com sempre ho ha demostrat,
d’adaptar-se a un marc competitiu cada vegada més exigent.
Parlant de regulació, com planeja el Pla Estratègic absorbir
l’impacte de les noves normes en les ràtios de capital?

Amb l’objectiu d’anticipar-se als nous requeriments
regulatoris que entraran en vigor durant la vigència del
present pla, vam plantejar la construcció d’un coixí transitori
de capital de l’1%. La posició actual de l’entitat, pel que fa a
la ràtio de capital CET1 és de les millors del sector a escala
europea, tal com van constatar els recents tests d’estrès,
en què CaixaBank va demostrar una vegada més la solidesa
de la seva estructura de capital davant un escenari advers.
Si el 2018 l’entitat va tancar amb un CET1 fully loaded de
l’11,5%, com era el seu objectiu, per al 2021 esperem
arribar a una ràtio de capital del 12%, amb el coixí d’un punt
addicional.
Com es traslladarà l’increment de la rendibilitat del banc
als accionistes?
La política de dividends actual està dissenyada perquè la
retribució acordada sigui adequada tenint en compte els
resultats de l’exercici, les ràtios de solvència i el creixement
de CaixaBank. Durant l’anterior Pla Estratègic vam distribuir el

AVANÇ DECISIU EN LA QUALITAT DE L’ACTIU
Ràtio de
morositat

FERMA REDUCCIÓ DELS ACTIUS DUBTOSOS1

22,4

-38%
14,3

11,2
~7

des-14

PF Barclays
Espanya
1

des-17

Saldos dubtosos en milers de MM€

des-18
2

2021E

Cartera residual
d’actius adjudicats
després venda del
negoci immobiliari

740

< 3%
2021E

MM€

Adjudicats2 DPV a valor
comptable net, des 2018

Dades CaixaBank, sense BPI

2019

|
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UNA RENDIBILITAT ATRACTIVA
JAVIER PANO RIERA
Director executiu
de Finances de CaixaBank

• Llicenciat en Ciències Empresarials i
Màster en Direcció d’Empreses (MBA) per
ESADE.
• El 1993 es va incorporar al Grup “la
Caixa”, on va començar la seva carrera
com a director de Gestió de Patrimonis.
Durant els anys 1996 al 2004 va ocupar
el càrrec de director general d’Inversions
de CaixaBank Asset Management (abans
Invercaixa). El 2004 va ser nomenat
director de Tresoreria i Mercats de
Capitals. El 2013 va passar a ser membre
del Comitè de Direcció de CaixaBank i el
2014 va ser nomenat director executiu de
Finances de CaixaBank.
• A més, és vocal del Consell
d’Administració i president de la Comissió
de Riscos del banc portuguès Banc BPI
des del juliol del 2017. També és vocal del
Consell d’Administració i membre del
Comitè de Nomenaments de Cecabank
des del juny del 2018.
18

55% del benefici net atribuït del grup als nostres accionistes
i vam passar a pagar el nostre dividend únicament en efectiu.
Per als propers exercicis, CaixaBank es compromet a mantenir
un payout superior al 50% del benefici net atribuït i a abonarlo en un sol pagament en efectiu que es realitzarà un cop la
Junta General d’Accionistes hagi aprovat els comptes anuals.
Finalment, com encaixa l’increment dels beneficis del
banc amb el compromís amb la societat?
CaixaBank és un banc diferent i una entitat única, ja

que creiem que rendibilitat i retorn a la societat estan
completament alineats. Cal recordar que CaixaBank té uns
600.000 accionistes particulars que participen del benefici
del banc en la proporció que els correspon. Però a més, no
hem d’oblidar que la Fundació Bancària “la Caixa” ostenta
el 40% del capital del banc i, per tant, li correspon el 40%
del benefici de CaixaBank. Aquests beneficis repercuteixen
en la societat a través de l’Obra Social, que el 2018 va tenir
un pressupost de 520 milions d’euros distribuït en milers
d’iniciatives socials, d’investigació i d’educació.

EL NOSTRE OBJECTIU ÉS MANTENIR UNA ELEVADA FORTALESA FINANCERA
ELS RESULTATS DELS TESTS D’ESTRÈS HAN DEMOSTRAT
LA NOSTRA SOLIDESA TAMBÉ EN UN ESCENARI ADVERS

Objectiu CET1 - BIII

Ratio CET1 dels principals espanyols vs. requeriments SREP FL1, en %

11,5%
11,1% 9,64%

9,1%
8,75%

7,6%

11,3% 9,26%

11,3% 9,70%

8,8%

9,2%

~12%
2019E - 21E
+1 PP transitori
el 2021E

Entitat 1
CET1 2018 FL

Entitat 2

CET1 2020 Escenari advers

2

Entitat 3

Requeriments SREP (CET1% FL)

3

Comparables: Banc Sabadell, BBVA i Santander. 2Resultats dels tests d’estrès del 2018. 3SREP 2018. Inclou Pilar 1 + Pilar 2R + CCB + CCyB+ coixí G-SIB/O-SII.

1
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CaixaBank vol ser la referència del sector en banca socialment responsable. El Pla
Estratègic 2019-2021 reforçarà la gestió responsable del negoci, amb èmfasi en la
transparència amb els clients, assegurarà les millors pràctiques en control intern i
govern corporatiu i mantindrà el seu compromís amb la societat.

Amb l’últim punt del Pla Estratègic,
CaixaBank vol ser referent en gestió
responsable i compromís amb la societat.
Per fer-ho disposa d’un Pla de Banca
Socialment Responsable: les iniciatives
se centraran a promoure una cultura
de conducta responsable i potenciar
mesures que fomentin la senzillesa i la
transparència amb els clients; implantar
les millors pràctiques de control
intern i govern corporatiu; fomentar el
finançament responsable i sostenible;
impulsar la inclusió i la cultura financera,
i promoure iniciatives d’acció social i
voluntariat. Aquestes últimes iniciatives
han caracteritzat sempre a CaixaBank i la
converteixen en una entitat diferent.
En el cas de CaixaBank, a més, la
rendibilitat i el retorn a la societat estan
completament alineats. La Fundació
Bancària és propietària d’un 40% de
CaixaBank mitjançant el seu vehicle
d’inversió (CriteriaCaixa). Part dels
beneficis de CaixaBank retornen a la
societat en forma de “dividend social”.
En concret, el 2018 es van destinar 520
milions a finalitats socials des de l’Obra
Social ”la Caixa” i el 2019 pugen a 545
milions d’euros.
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UNA GESTIÓ
RESPONSABLE

PRIORITATS 2019-2021
Social

Governança
ACCIÓ SOCIAL I
VOLUNTARIAT
Aliança Fundació Bancària
”la Caixa”. Obra Social
Descentralitzada
Política activa d’habitatge
Programa de voluntariat

INCLUSIÓ
FINANCERA
Microfinances
Banca accessible,
propera i omnicanal
Cultura financera

INTEGRITAT,
TRANSPARÈNCIA
I DIVERSITAT
Actuació ètica i responsable
Polítiques de comercialització
responsable
Llenguatge clar, transparent
i senzill
Diversitat

Pla de Banca
Socialment
Responsable

GOVERNANÇA
Millors pràctiques
en bon govern
Gestió del risc
reputacional
Polítiques
responsables

MEDI AMBIENT
Incorporació de criteris
mediambientals
en el negoci
Desenvolupament del
Pla Ambiental

Medi ambient

La responsabilitat social
“Soc
corporativa forma part de l’ADN
l’home més
l’entitat des del seu naixement
ambiciós del de
El 2018 vam celebrar el 150è aniversari del naixement
de Francesc Moragas, un dels fundadors i primer
món.
director general de ”la Caixa”. Moragas va concebre la
com una entitat benèfica que oferia els seus
No tenint cap societat
serveis als treballadors gratuïtament, però no com una
institució caritativa. “Aquesta institució serà en la seva
necessitat,
essència moral, entitat humanitària, però, pels mitjans
què es valdrà per aconseguir els seus fins, serà
he fet meves de
organisme eminentment econòmic”, afirmava. L’aposta
per la responsabilitat social de CaixaBank des dels seus
totes
orígens és una de les principals raons per les quals
l’entitat ha perdurat en el temps. La visió a llarg termini
les dels
que tenien els seus valors fundacionals, modelats per
Moragas, ho va fer possible.
altres“

Francesc Moragas,
primer director general
de “la Caixa”
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L’ERA DELS TIPUS
D’INTERÈS BAIXOS
Una millor gestió de la política monetària,
taxes d’inflació inferiors, transformació
econòmica i social profunda i progrés
tecnològic, entre els factors que han propiciat
la baixada dels tipus d’interès.

ORIOL ASPACHS
Director del Departament
d’Estudis de CaixaBank
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són menors. Entre aquests, destaca l’augment de la pressió
Els tipus d’interès de referència mai s’havien situat en
política sobre els bancs centrals perquè portin a terme una
cotes tan baixes durant tant de temps. Aquest fenomen,
política monetària més acomodatícia. Al final, es podria
que està sent generalitzat entre països, sembla que
acabar qüestionant la independència dels bancs centrals. Les
continuarà durant un llarg període de temps. Estem
constants interpel·lacions de Donald Trump a la Fed perquè
immersos en una nova era, la dels tipus d’interès baixos i,
freni l’augment de tipus en són una bona mostra.
junt amb aquest canvi, poden aparèixer nous riscos.
La compra de deute públic per part dels principals bancs
Que l’entorn de tipus d’interès baixos té possibilitats de
centrals va ajudar a contenir l’impacte de la crisi econòmica
continuar ho mostren, per exemple, les expectatives de
i financera, però també va canviar les regles del joc. A priori,
tipus d’interès implícites en les cotitzacions dels actius
per lluitar de manera excepcional contra una crisi sense
financers. S’espera que el Banc Central Europeu (BCE)
precedents. Però, en el nou entorn de tipus d’interès baixos,
comenci a apujar el tipus d’interès de referència a mitjà
és probable que els bancs centrals hagin de tornar a recórrer
termini i, segons els mercats, ho farà a un ritme tan lent
a aquesta eina per estimular l’economia.
que d’aquí a cinc anys encara es
La Fed ja ha anunciat que mantindrà en
mantindrà per sota de l’1%. Als EUA,
el seu balanç bona part del deute públic
el cicle de pujades de tipus sembla que
En l’era dels tipus
que va comprar. El BCE també ha deixat
està arribant al final. De fet, en aquest
d’interès baixos,
clar que mantindrà el volum actual del
cas, els mercats ja no descarten que
els bancs centrals
balanç durant, almenys, uns anys més.
la Reserva Federal (Fed) abaixi tipus
hauran de prendre
En aquest context, la temptació
l’any que ve. Si aquest escenari s’acaba
decisions molt
d’exigir a les autoritats monetàries
complint, el tipus d’interès de referència
més estímuls serà difícil de resistir,
de la Fed s’haurà mantingut per sota
compromeses
especialment en vista dels elevats
del 2,5% durant més de 15 anys. En
nivells de deute públic en la majoria
comparació, entre el 1960 i el 2000, el
d’economies desenvolupades, que fan que l’impacte
fed funds rate mai es va situar per sota del 2,5%.
d’un augment dels tipus en les arques públiques
Aquest canvi d’era és el resultat d’una millor gestió de la
sigui ara molt més gran. A això s’hi han
política monetària, que ha permès mantenir taxes d’inflació
d’afegir les creixents demandes d’una
més baixes, i d’una transformació econòmica i social
suposada «profundització democràtica»
profunda, estructural, vinculada sobretot a l’envelliment de
de totes les institucions.
la població i el progrés tecnològic. Aquests fenòmens ja fa
No obstant això, convé recordar
anys que operen i, en pressionar a l’alça l’estalvi i deprimir
que la independència dels bancs
la tendència a invertir, han fet que els tipus d’interès que
centrals, junt amb la fixació
equilibren l’oferta i la demanda d’estalvi hagin anat caient.
d’uns objectius raonables,
Analitzem amb deteniment aquests factors i l’impacte que
ha permès una de les
tenen a la pàgina web de CaixaBank Research.
Els riscos associats a aquest nou entorn de tipus d’interès no eres de més estabilitat

REVISTA ACCIONISTES

|

2019

UNA MÈTRICA PER MESURAR EL POSICIONAMENT DE LA POLÍTICA MONETÀRIA
Oriol Carreras i Adrià Morron, economistes de CaixaBank Research
Els últims 30 anys han estat testimoni
d’una caiguda sostinguda dels tipus
d’interès reals en les principals economies
desenvolupades. Una primera lectura
ràpida ens pot portar a la conclusió que
aquesta caiguda podria ser sinònim que les
condicions en els mercats financers s’han
tornat més acomodatícies en les últimes
dècades. No obstant això, no ha de ser així
per força: necessitem un punt de referència
que ens permeti distingir en quin moment
podem parlar de condicions financeres
acomodatícies i, en quin moment, de
condicions restrictives. Aquest punt de
referència ens l’ofereix l’anomenat «tipus
d’interès natural», un concepte que té
l’origen en l’economista suec Knut Wicksell,
tot i que ha estat reformulat i recuperat en
el focus d’atenció recentment. De manera
molt breu, podem entendre el tipus d’interès
natural com aquell tipus d’interès coherent
amb un creixement de l’economia igual que
el seu ritme potencial i una inflació constant.
Així, el tipus d’interès natural ens permet
avaluar si un determinat tipus d’interès
real és acomodatici o restrictiu. Si el tipus

Tipus d’interès natural (%)
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EL TIPUS D’INTERÈS NATURAL
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Nota: Holston, K., Laubach, T. y Williams, J. (2016), «Measuring the Natural Rate of Interest: International Trends and Determinants»,
Federal Reserve Bank of San Francisco, Working Paper 2016-11.
Font: CaixaBank Research, a partir de Holston, K. et al. (2016)

d’interès real està per sobre del natural, el
creixement de l’economia se situarà per
sota del potencial i hi haurà pressió a la
baixa sobre els preus, i viceversa. De la
mateixa manera, el tipus d’interès natural
ens ofereix un punt en el qual es pot esperar
que convergeixin els tipus d’interès. En
definitiva, més que fixar-nos en l’evolució

dels tipus d’interès nominal o real de
l’economia, és necessari obtenir una idea de
l’evolució del tipus d’interès natural. Aquest
últim ens donarà una idea més precisa de si
hem d’esperar tipus d’interès baixos durant
molts anys o no, i si aquests tipus d’interès
baixos generaran un entorn macrofinancer
acomodatici o no.
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i progrés econòmic. La seva independència
ha estat imprescindible per evitar que
acabessin finançant directament
el despesa pública, fet que
sol provocar períodes
d’hiperinflació i, en
última instància,
profundes crisis
econòmiques,
financeres i

socials. El cas de Veneçuela n’és un bon exemple. Així
mateix, aquest disseny institucional ha ajudat que les
eines utilitzades per aconseguir un creixement econòmic
sostingut i inclusiu hagin estat, com ha de ser, la política
fiscal i les anomenades «polítiques d’oferta».
En l’era dels tipus d’interès baixos, els bancs centrals
hauran de prendre decisions molt compromeses. Serà
llavors quan es posarà de manifest la importància que
siguin independents.
Podrem resistir la temptació?

Trobareu més informació sobre aquest i altres temes de
l’actualitat econòmica i financera al web CaixaBank Research
www.CaixaBankResearch.com
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Enrique Castellanos, director de formació de l’Instituto BME, durant un curs Aula a Tortosa.

EL PROGRAMA AULA SUPERA
ELS 10.000 ACCIONISTES FORMATS
EN ECONOMIA I FINANCES
El programa Aula de formació
financera per accionistes de
CaixaBank ja ha comptat amb
la participació de més de 10.000
accionistes de l’entitat des de la seva
posada en funcionament el 2011. A
través dels cursos presencials s’ha
format en economia i finances la
base accionarial de CaixaBank amb la
finalitat que puguin prendre les seves
decisions d’inversió de la forma més
fonamentada possible.
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El programa Aula és pioner entre les empreses de l’IBEX 35 i
des del 2011 ofereix formació financera gratuïta als accionistes de la companyia mitjançant cursos presencials, materials
formatius multimèdia i una app Aula que facilita l’accés a tots
els continguts del programa des de qualsevol telèfon intel·ligent o tauleta. Alineats amb el Pla Estratègic de l’entitat, el
programa Aula s’ha desdoblat i, a més de cursos presencials,
des del 2018 ofereix també formació en línia a través dels Webinars Aula. Aquests seminaris en línia faciliten que qualsevol
accionista, independentment del seu lloc de residència, pugui
accedir a cursos de formació financera de mitja hora de durada impartits per professors de prestigioses escoles de negoci,
com la UPF Barcelona School of Management, l’Institut d’Estudis Financers o l’Instituto de Bolsas y Mercados Españoles
(BME). A través dels Webinars Aula els accionistes participen
en sessions de formació sobre els mercats financers, l’anàlisi
fonamental dels mercats financers, la psicologia de l’inversor
o la fiscalitat dels principals productes d’inversió que amplien

o complementen les temàtiques dels cursos presencials que
imparteixen els mateixos professors en les principals ciutats
del país. CaixaBank ja ha format més de 10.000 accionistes
des que el 2011 va posar en marxa el programa Aula. A través
d’aquesta iniciativa els accionistes, a més d’assistir als cursos
organitzats, també disposen de materials didàctics sobre economia i finances disponibles a l’Espai de l’Accionista del web
corporatiu. Mitjançant vídeos, fitxes o guies, l’accionista es
pot autoformar en diferents àmbits relacionats amb el mercat
de valors o adquirir coneixements per interpretar millor els
resultats d’una entitat financera. Com a material diferencial,
el 2018 CaixaBank va editar per primera vegada un còmic que
explica als accionistes més joves del banc el funcionament
del mercat de valors.

Còmic Aula

Com a part del model de Banca
Socialment Responsable,
CaixaBank es compromet amb
la millora de la cultura financera
dels seus clients i accionistes i,
en general, de tota la societat
La formació en matèria financera és imprescindible per desenvolupar-se en les societats actuals, en totes les etapes de
la vida. Un coneixement adequat dels conceptes econòmics
i de les eines financeres contribueix a millorar el benestar de
les persones. Com a part del model de Banca Socialment Responsable, CaixaBank es compromet amb la millora de la cultura
financera dels seus clients i accionistes i, en general, de tota la
societat. Aquesta aposta representa impulsar el coneixement
financer a través d’informació neutra, independent i de qualitat
per ajudar en la presa de decisions responsables sobre l’economia personal i familiar.

Aula Talks
De vegades, els termes financers poden intimidar
al receptor i fins i tot generar una barrera que
impedeixi adquirir els coneixements suficients
per entendre un compte de resultats o un
informe financer amb claredat. La realitat és que
els accionistes han de poder gestionar aquesta
mena d’informació amb certa desimboltura per
poder prendre les decisions d’inversió de forma
més fonamentada. Per cobrir aquesta necessitat,
CaixaBank explora a través d’aquest nou format de
xerrades informals, anomenat Aula Talks, un nou
canal per transmetre conceptes formatius sobre
economia i finances de forma clara i propera. El
format de xerrada breu, de no més de vint minuts
de durada, pot ajudar a que els conceptes més
complexos siguin captats amb més facilitat per un
nombre més gran de públics.
Aquests videos estaran disponibles al web
www.CaixaBank.com/aula_cat.
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La Carlota i en Tomàs, els protagonistes d’Operació
Cupcake, la primera edició del còmic Les finances de la
Carlota, tornen a la càrrega amb una nova història que vol
explicar als més joves com funciona un banc, quin és el
seu model de negoci i, el més important, de quina manera
influeix en el correcte funcionament del nostre sistema
econòmic. La segona edició del Còmic Aula replica
l’estructura del primer i s’articula en dos nivells de lectura.
El primer és el lúdic, en què els dos amics portaran a
terme a instàncies del seu professor de matemàtiques
una nova empresa, la de crear un banc escolar. A través
de les seves aventures els lectors descobriran quines
són les activitats ordinàries d’un banc, com els diferents
agents d’una societat poden dur a terme els seus
projectes gràcies a la banca o com s’articula l’estalvi i la
inversió a través d’un banc, tenint sempre en compte la
responsabilitat social. A més, els conceptes presentats
es desenvoluparan a través d’un glossari de termes que
ofereix una segona lectura, la didàctica, als lectors del
còmic que han rebut amb aquesta edició de la revista
Accionistes de CaixaBank.
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“El comportament
de l’inversor:
pànics i eufòries”
“Els mercats alcistes neixen del
pessimisme, creixen en l’escepticisme,
maduren en l’optimisme i moren en
l’eufòria“
— John Templeton
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Aula

Un gestor americà d’èxit provat es lamentava
així: “Tan bé que han anat els meus fons i
quanta gent hi ha perdut diners”. Ell sabia que
les borses fluctuen d’acord amb dos vectors
contraposats, el pànic i l’eufòria, però al llarg
de la seva trajectòria professional va comprovar
que la majoria dels seus clients no aguantava
aquestes fluctucions.
Les emocions tenen un paper massa important
en la presa de decisions dels inversors. Això fa
que el comportament racional que se’ls suposa
en la teoria econòmica clàssica no s’acostumi a
produir, de forma majoritària, en la realitat.
En analitzar el comportament històric de les
borses, s’observa que acostumen a coincidir
les pujades de les cotitzacions amb la
propensió eufòrica dels inversors a comprar
més i més. I, per contra, moguts pel pànic,
els inversors solen vendre majoritàriament
en els moments de caigudes importants dels
mercats. Segons dades d’INVERCO (vegeu
gràfic 1), l’últim quadrimestre del 2018 es va
produir la pitjor ratxa de reemborsaments nets
de fons d’inversió des del 2012. Tot i només
conèixer aquesta dada, es podria endevinar
que, en aquests últims mesos del 2018, les
borses baixarien, tal com va passar.
Si comparem el gràfic 1 amb els gràfics 2
i 3 que mostren l’evolució de les borses
espanyola i europea (IBEX 35 i EURO STOXX
50), es pot comprovar que, efectivament, en
el període comprès entre el gener del 2013 i

XAVIER PUIG I PLA
Director de programes
de Banca i Finances
Barcelona School of
Management de la UPF
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el desembre del 2018, en les fases de borses
alcistes els diners són atrets mentre que en
les fases a la baixa, aquests mateixos diners
fugen.
Això últim va passar a finals de 2018, tal com
dèiem que es podia preveure simplement
observant la dinàmica de reemborsaments en
l’últim quadrimestre d’aquell any (vegeu segon
i tercer gràfic).
Si seguim analitzant el mateix gràfic 1 i
ens fixem, per exemple, en el període que
va del març del 2015 al març del 2016, les
subscripcions netes van disminuir dràsticament
i van acabar amb reemborsaments nets de
diners. No falla, en aquell període la borsa
espanyola va baixar un 24% i l’europea un 19%,
tal com es pot observar en els gràfics 2 i 3.
La conseqüència d’aquella preeminència de
les emocions a l’hora de prendre decisions
d’inversió o desinversió és, per exemple, que
aquells que, espantats, a finals del 2018 van
sortir del mercat, es van perdre les pujades del
gener del 2019.
Rendibilitat
IBEX 35
EURO STOXX 50

des. 2018

gen. 2019

-5,92 %
-5,41%

6,05 %
5,26 %

Aquest comportament clàssic, secular,
dels inversors, conté un error de base:
les emocions, com la por, la cobdícia, la

Valor
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Dades relatives a Espanya i en milers de milions d’euros.
Font: Inverco

2 IBEX 35
12.000
11.500

impaciència o deixar-se arrossegar per
la manada, impedeixen prendre bones
decisions, sobretot quan es tracta dels
nostres diners.
Una de les variables que molts identifiquen
com una part de l’èxit d’una inversió
borsària és el market timing, és a dir, saber
identificar quin és el millor moment per
comprar i vendre. Això és pràcticament
impossible d’encertar. Aquest afany no té
sentit i ja deixa entreveure l’error que conté.
Si estem només pendents de quan és el
millor moment per comprar i vendre, vol dir
que no hem entès que el viatge és de llarg
recorregut. Moure’s en el mercat segons les
batzegades de les oscil·lacions dels preus
i no segons les consideracions de “valor” i
d’“horitzó temporal”, difícilment porta a l’èxit.
De fet, les comparatives dels tres gràfics ho
confirmen: els inversors solen comprar quan
les cotitzacions són altes i solen vendre
quan són baixes.
Analitzant el comportament dels inversors
amb els que he tingut una relació personal
o professional en els últims 25 anys, he
arribat a la conclusió que com més distància
emocional i distància temporal es posi
entre un inversor i els seus diners, més
probabilitat d’èxit financer tindrà.
Així doncs, l’èxit o el fracàs en borsa no sol
dependre tant “del moment” d’entrada, sinó
de com de llunyana sigui la sortida.
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A dalt, d’esquerra a dreta: Antonio Lucio-Villegas, Julián Gómez, Carlos Javier Artaiz, Josep Francesc Moragrega, Gabriel Puig,
Meritxell Soler, directora de Relació amb Accionistes, Gonzalo Gortázar, conseller delegat, María del Mar Santana, Marc Bonnin,
Ramon Grau, Mercedes Basterra i Aleix Riñé. A baix, d’esquerra a dreta: Teodoro Palacios-Cueto, Antonio Valle, Antonia Mesa,
Josep Antoni Diaz, Mónica de Quesada i Xavier Martínez.

26

“EL COMITÈ ENS PERMET
MANTENIR EL CONTACTE
AMB ELS NOSTRES PROPIETARIS”
El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, es reuneix
amb els membres del Comitè Consultiu d’accionistes per compartir
el nou Pla Estratègic 2019-2021 de l’entitat i recollir les opinions
sobre les iniciatives de l’entitat cap als accionistes minoristes.
El Comitè Consultiu d’accionistes de CaixaBank és un òrgan
consultiu no vinculant format per accionistes minoristes que
vol contribuir a la millora continuada de la relació entre la
companyia i els seus accionistes. Aquesta és una iniciativa
pionera i poc comuna a l’IBEX 35 que busca assegurar la
màxima transparència en la comunicació entre l’entitat i els
seus accionistes. La missió del Comitè Consultiu és valorar
les iniciatives i comunicacions dirigides a la base accionarial
de CaixaBank.
Durant la primera reunió de l’any del Comitè Consultiu
d’accionistes de CaixaBank, el conseller delegat, Gonzalo
Gortázar, va compartir amb aquest òrgan els bons resultats
obtinguts el 2018, quan es van millorar tots els marges.
A més, va presentar als membres del Comitè el nou Pla
Estratègic 2019-2021 de l’entitat, que reforça el model de
REVISTA ACCIONISTES
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banca socialment responsable i estableix les bases per
obtenir una rendibilitat atractiva per a l’accionista.
Durant la trobada, a la qual també van assistir Javier Pano,
director executiu de Finances de CaixaBank, i Edward
O’Loghlen, director corporatiu de Relació amb Inversors de
CaixaBank, el Comitè va poder conèixer els progressos de les
propostes treballades durant la reunió del mes de novembre
passat. Així mateix, es va presentar al Comitè una proposta
de renovació de l’informe setmanal i el llançament d’un nou
informe mensual.
Gortázar va agrair als membres del Comitè el seu compromís
i dedicació, que ajuden a l’entitat a ser cada vegada més
transparent, àgil i efectiva en la relació amb els seus
accionistes. El conseller delegat va destacar la importància de
“mantenir el contacte amb els nostres propietaris” i conèixer

Valor

Una de les iniciatives més
rellevants implementades
per CaixaBank gràcies
a les aportacions fetes
pels membres del Comitè
Consultiu és l’Oficina virtual
de l’accionista, una iniciativa
que apropa l’atenció
personalitzada a tots els
accionistes mitjançant
videoconferència

l’opinió i les idees que els membres del Comitè traslladen en cada
reunió. “Gràcies a aquestes aportacions som capaços de millorar
les diferents iniciatives que duem a terme amb la nostra base
accionarial”.
Una de les iniciatives més rellevants implementades per CaixaBank
gràcies a les aportacions fetes pels membres del Comitè Consultiu
és l’Oficina virtual de l’accionista. Es tracta d’una iniciativa
pionera a l’IBEX 35 que apropa l’atenció personalitzada a tots els
accionistes mitjançant videoconferència. El 2018, va ser premiada
pel Fòrum de Bon Govern i Accionariat organitzat conjuntament per
l’agència Atrevia i l’escola de negocis IESE com la millor iniciativa
d’acostament a l’accionista de l’any. Un premi que CaixaBank ja
va aconseguir el 2013 per la posada en funcionament del mateix
Comitè Consultiu d’accionistes.
Com estableix la normativa del Comitè Consultiu, la permanència
màxima dels membres és de tres anys, de manera que anualment
se’n renova una part. Els accionistes que deixen el Comitè aquest
any per renovació dels seus càrrecs són: Juan Miguel Sucunza
Nicasio (Navarra), Antonia Rogelia Mesa Hernández (Canàries),
Teodoro Palacios-Cueto Ruiz-Zorrilla (Cantàbria), Gabriel Puig
Romagosa (Catalunya), María del Mar Santana Rollan (Madrid),
Antonio Valle Rincón (Andalusia), Marc Bonnin Vilaplana (Catalunya) i
Carlos Javier Artaiz Wert (Madrid).
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Sessió de treball del Comitè Consultiu sobre RSC al centre corporatiu de CaixaBank a Barcelona.

Vol formar part del Comitè Consultiu?

Fe d’errades
A la versió impresa de la revista
Accionistes 2018, en un dels peus de
foto de la pàgina 29, es va anomenar
per error el membre del Comitè
Consultiu d’accionistes entrevistat
com a Juan Carlos Artaiz,
quan hi hauria d’haver figurat
Carlos Javier Artaiz. Lamentem les
molèsties ocasionades.

Cada any, el Comitè renova una part dels seus
membres i tots els accionistes amb més de 1.000
accions dipositades a CaixaBank estan convidats a
presentar la seva candidatura.
Si vol formar part d’aquest òrgan consultiu i
compartir la seva opinió sobre les diferents
iniciatives que es duen a terme amb l’alta direcció
del banc, ha de completar el formulari i adjuntar-hi
el seu currículum a través de l’Espai de l’Accionista
del web corporatiu www.CaixaBank.com abans del
30 de juny. A partir d’aquest moment un comitè de
selecció farà les entrevistes als candidats i decidirà
la composició del Comitè.
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Edward O’Loghlen, director corporatiu de Relació amb Inversors de CaixaBank, durant una trobada amb accionistes a Bilbao.

Escoltar
els accionistes
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A través de les Trobades corporatives amb
accionistes, CaixaBank fomenta la proximitat
entre el banc i els inversors minoristes perquè
coneguin, de primera mà, l’evolució de
l’entitat en el mercat i les últimes novetats de
la companyia.
El programa de Trobades corporatives amb accionistes
potencia els principis de proximitat i transparència que
han de regir tota relació entre l’entitat i l’accionista. Per
mitjà de trobades de gran format en auditoris de les
principals ciutats del país, o en reunions de mida reduïda
fetes a les oficines Store, CaixaBank vol estar prop dels
seus accionistes perquè tinguin l’oportunitat de traslladar
als directius de la companyia les seves inquietuds i
consultes tant pel que fa a l’acció com a l’entitat en
conjunt. Amb aquest objectiu, des de la posada en
marxa del programa el 2011 s’han atès a més de 7.000
accionistes de l’entitat.

María Alesanco
Grand-Montagne
“Trobades com la d’avui
serveixen per saber com
estan les coses, i cap on
anem. M’agraden perquè
suposa que l’entitat
dona la cara davant els
seus accionistes. Per
exemple, avui ens han
comunicat que a partir
d’ara el dividend passa a
ser anual, en comptes de
semestral.”

José Ricardo
Sáez
“Sóc accionista des de fa més
de deu anys, i acostumo a
assistir a aquestes trobades
perquè reculls una informació
molt valuosa que després
pots completar amb els teus
coneixements. I encara que
l’any passat l’acció va registrar
una baixada important, vas
cobrant un dividend, que és
millor que tenir els diners en
un dipòsit.”

Lorenzo
Donado
“El banc ha d’informar
els accionistes de quins
són els seus plans per
al futur. CaixaBank
és un banc amb una
perspectiva bastant bona
i per això continuo com
a accionista i adquireixo
més accions quan puc.”

Severino
Rodero
“Em vaig convertir
en accionista de
CaixaBank quan van
sortir al mercat i des
de llavors he venut
i comprat, segons la
situació del mercat.
Hi continuo perquè
les accions de l’entitat
tenen aspectes molt
interessants, com els
dividends.”

Zaida García, de Relació amb Accionistes de CaixaBank, durant una trobada amb accionistes a Madrid.
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Ángel María
Bárcena
“Tinc accions de CaixaBank
des de fa un any. Crec que,
tot i que és difícil donar una
resposta convincent a una
cosa tan complexa com
la situació econòmica i de
l’entitat, podem escoltar i
se’ns escolta, fet que em
sembla important com a
accionista. Al final, ells tenen
referències que nosaltres no
fem servir.”

Juan José
García
“Ja he anat a diverses
d’aquestes trobades, perquè
soc accionista de CaixaBank
des de fa uns quants anys. Em
semblen molt interessants,
perquè els ponents que
venen acostumen a exposar
molt bé els temes. Es tracten
temes de l’empresa que
són de plena actualitat, i
sempre resulta interessant
escoltar-los”.

Joaquín
Angulo
“A més de ser accionista
des de fa tres anys,
també soc client de
CaixaBank. En trobades
com les d’avui sempre
s’aprenen coses. Tot
i que l’any passat ha
estat una mica dur per a
l’accionista, en general
estic bastant content amb
l’entitat. Confio que es
recuperaran les coses.”

Valor

BILBAO

María Teresa
Bellota
“És la primera vegada que vinc
a una trobada d’aquest tipus.
M’ha semblat molt interessant,
perquè a més s’utilitza un
llenguatge col·loquial i
assequible perquè ho entenguin
les persones que en certa
manera som una mica alienes a
aquest món de l’economia. Tinc
molta confiança en CaixaBank,
i també em convenç l’Obra
Social.”
29

Ángel
Fontanillo
“En actes celebrats amb
clients i representants de
l’entitat, els accionistes
ens assabentem de molts
detalls que s’exposen.
M’agrada que es tractin
temes específics. En el
meu cas, tinc accions
des que van sortir i
les mantinc perquè
CaixaBank és una
empresa solvent.”

Eva
Monroy
“Els clients que a
més som accionistes
hem d’estar informats
en tot moment del
valor de l’acció i, molt
important, del Pla
Estratègic. D’aquesta
trobada trec la
conclusió que, encara
que l’acció fluctua, la
política de dividends
és sòlida”.

Juan Ramon
Beorlegui
“Com a accionista en un
acte com aquest tinc la
possibilitat de conèixer
detalls i dades del
sector bancari i de
CaixaBank. És una
oportunitat que
m’ofereix l’entitat per
plantejar als directius de
forma directa dubtes,
que d’altra manera no
podria aclarir.”

Francisco Javier
Peg de las Heras
“És fonamental que
es facin actes com
aquest amb accionistes
perquè ens informin de
primera mà sobre com
evoluciona l’acció, quin
és el pla estratègic de
l’entitat i altres temes
que no apareixen
recollits en la premsa i
que són importants per a
nosaltres.”

MADRID
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Avantatges

PER A ACCIONISTES

Informació exigida per
l’OM ECC/2316/2015: Dipòsit

1/6

Informació exigida per
l’OM CC/2316/2015: Accions

Aquesta xifra indica el risc del
producte; 1 / 6 indica el risc més
baix i 6 / 6, el més alt.

6/6

Aquesta xifra indica el risc del
producte; 1 / 6 indica el risc més baix
i 6 / 6, el més alt.

CaixaBank està adherit al Fons de Garantia de Dipòsits d’Entitats de Crèdit que preveu el Reial decret 16/2011,
de 14 d’octubre. L’import garantit té com a límit 100.000 euros per dipositant en cada entitat de crèdit.

AVANTATGES FINANCERS
• Exempció de comissió
bancària en la compra
i custòdia d’accions de
CaixaBank.1
•C
 ompte Inversió Accions
CaixaBank gratuït i
remunerat al 7,50%, destinat
a l’adquisició d’accions noves de
CaixaBank.2
•A
 ssegurança d’automòbil
SegurCaixa Auto3 amb un
màxim d’un 15% de descompte.
• Targeta Accionista CaixaBank
gratuïta4, disponible en diverses
modalitats de pagament. Per
demanar la targeta, cal ser titular
d’un mínim de 1.000 accions de
CaixaBank.
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INFORMACIÓ SOBRE
LA COMPANYIA I ELS
MERCATS
•N
 ewsletter Accionistes
CaixaBank, amb tota la
informació corporativa i les
últimes iniciatives per a
accionistes actualitzades de
manera mensual.
•R
 evista Accionistes
CaixaBank amb articles
d’interès sobre la companyia.
•T
 robades corporatives amb
accionistes, en què directius de
l’entitat presenten la informació
corporativa més rellevant de la
companyia.

FORMACIÓ
I ACTES CULTURALS
• Seminaris online (webinars)
sobre finances i economia
als quals podreu accedir des
de qualsevol lloc via internet. A
més, a través del web corporatiu
de CaixaBank o a l’app del
programa Aula trobareu recursos
multimèdia i materials formatius
del vostre interès.
• Organització de cursos
presencials en borsa, mercats
financers i conjuntura
econòmica a les principals
ciutats espanyoles.Les
sessions són impartides per
prestigioses escoles de negoci.
• Actes culturals organitzats per
l’Obra Social ”la Caixa”.

OFERTES EXCLUSIVES
I CONCURSOS
• 6% de descompte en
la compra o el lloguer
d’immobles gestionats
per Servihabitat. Per poder
beneficiar-se del descompte
cal ser titular d’un mínim de
1.000 accions de CaixaBank
dipositades en l’entitat amb una
antiguitat superior a 6 mesos.
• Ofertes exclusives amb
descomptes en tecnologia, oci
i viatges.
• Concursos periòdics amb
premis atractius.

1. Fullet de tarifes disponible a les pàgines web de la CNMV (www.cnmv.es) i de CaixaBank (www.CaixaBank.com).
2. Liquidació trimestral d’interessos al 7,30% nominal anual. Aquest compte es comercialitza juntament amb el Pla d’Inversió en Accions CaixaBank, per la qual cosa l’onzè dia hàbil de cada trimestre es destina
el saldo del compte a la compra d’accions de CaixaBank. TAE calculada per a un compte obert el 17-1-2018 amb una aportació de 1.000 €/trimestre (màxim permès) feta el dia següent de cadascuna de les
compres d’accions.
3. Descompte aplicable a contractacions noves de SegurCaixa Auto i SegurCaixa Auto Prèmium. Assegurances d’automòbils de SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances. CaixaBank, SA, operador
de bancassegurances exclusiu de VidaCaixa, SAU d’Assegurances i Reassegurances, i autoritzat de SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances, inscrit en el Registre de Mediadors de la DGAFP
amb el codi C0611A08663619.
4. Targeta exempta de quotes de manteniment, alta i renovació. La Targeta Accionista CaixaBank es renova exclusivament en el cas que es mantinguin dipositades a l’entitat un mínim de 1.000 accions de
CaixaBank. CaixaBank, SA, entitat agent de l’emissora de la targeta, CaixaBank Payments, EFC EP, SAU, amb NIF A58513318, inscrita en el Registre Oficial d’Entitats del Banc d’Espanya amb el codi 8788. 5.
Cal tenir un mínim de 1.000 accions de CaixaBank dispositades a l’entitat amb una antiguitat superior als 6 mesos.

Agenda

PROPERS ACTES
TROBADES CORPORATIVES

04-juny Jerez de la Frontera
13-juny Manresa

19-set Olot

07-nov Sevilla

06-nov Huelva

CURSOS AULA
26-set

La Corunya
Introducció al mercat borsari,
l’anàlisi fonamental i tècnica

17-oct

Bilbao
Anàlisi i valoració d’un banc.
Solvència i rendibilitat

22-oct

Barcelona
Inversió socialment responsable

05-nov

Madrid
Inversió socialment responsable

21-nov

Girona
Fiscalitat dels principals
productes financers: comptes,
accions, fons d’inversió, rendes
vitalícies, plans de pensions

19-nov Reus
WEBINARS AULA

03-juny

Inversió socialment
responsable I

19-set

04-juny

Inversió socialment
responsable II

14-nov

26-juny

Economia global: perspectives
i riscos

10-des

Anàlisi i valoració d’un banc.
Solvència i rendibilitat I

11-des

18-set

Anàlisi i valoració d’un banc.
Solvència i rendibilitat II

Psicologia de la inversió i gestió
monetària

Fiscalitat dels principals
productes financers: comptes,
accions, fons d’inversió, rendes
vitalícies, plans de pensions I

Fiscalitat dels principals
productes financers: comptes,
accions, fons d’inversió, rendes
vitalícies, plans de pensions II

Cal disposar d’un mínim de 1.000 accions dipositades a CaixaBank per accedir a aquestes iniciatives. Per poder assistir als actes us hi heu d’inscriure des de l’Espai de l’Accionista del web
corporatiu www.CaixaBank.com. Les places són limitades i les dates dels actes poden ser objecte de modificacions en la planificació. Per resoldre qualsevol consulta disposeu del Servei
d’atenció a l’accionista amb el qual podeu contactar per telèfon (902110582 o 935829803) o e-mail (accionista@caixabank.com).
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Glossari financer
• COST DEL RISC

Conegut per la seva terminologia
en anglès Cost of Risk (CoR), es
tracta del quocient del total de
dotacions per a insolvències sobre
el total de crèdits a la clientela.
Ens permet tenir una idea del perfil
de risc de l’entitat; com més baix,
menor és el risc.

• FONS D’INVERSIÓ

Institució d’inversió col·lectiva (IIC)
que consisteix a reunir fons de
diferents inversors per invertir-los
en diversos instruments financers.

• INFLACIÓ - IPC

IPC són les sigles d’Índex de
Preus al Consum i és un indicador
econòmic que mesura els canvis
en els preus d’un cistell de béns
i serveis de consum determinat.
La inflació és la variació de l’IPC
i es tracta d’un percentatge que
pot ser positiu (fet que indica un
increment dels preus) o negatiu
(que reflecteix una caiguda dels
preus).

• INGRESSOS CORE

Són els ingressos derivats de
l’activitat principal d’un banc o de
qualsevol empresa. En el cas d’una
entitat financera com CaixaBank,
els ingressos core són la suma del
marge d’interessos, les comissions
netes i els ingressos per contractes
d’assegurances.

• LCR (Liquidity Coverage Ratio)

Aquesta ràtio mesura la liquiditat
d’un banc. És el resultat de
dividir el total d’actius líquids per
les obligacions de pagament a
curt termini. La ràtio ens indica
si el banc té prou actius líquids
per afrontar sortides potencials
d’efectiu a curt termini.

• PAYOUT

El payout és el percentatge del
benefici que es distribueix entre els
accionistes. Correspon a la Junta
General d’Accionistes determinar
quina part dels beneficis reparteix
en forma de dividends o, per
contra, torna a inverteix en el
negoci o destina a reserves.

• PIB

És un terme de macroeconomia
que significa producte interior brut.
És una magnitud que expressa el
valor total de la producció de béns
i serveis finals d’un país durant un
període. S’utilitza per mesurar la
renda en termes comparables entre
diferents economies.

• RÀTIO DE CAPITAL - CET1

El capital tier 1 és la principal
mesura de fortalesa financera
usada pel regulador bancari.
Està compost pel capital bàsic
(principalment les accions
ordinàries i reserves), al qual
s’afegeixen les participacions
preferents i els instruments híbrids.
La dada de CET1 es mostra com
un percentatge sobre els actius
ponderats per risc. Com més elevat
sigui, més garanties de solvència
tindrà l’entitat, tot i que una ràtio
massa alta pot ser ineficient en
termes d’estructura del capital. Fins
2018 s’expressava en termes fully
loaded, que implicava l’aplicació de
les regulacions futures a desembre
del 2018.

• RÀTIO DE COBERTURA

Ràtio que informa de la protecció
que té una entitat financera
davant els préstecs impagats.
Es representa com el total de
provisions que té l’entitat sobre el
total de crèdits dubtosos.

• RÀTIO D’EFICIÈNCIA

Es tracta d’una ràtio que mesura
la productivitat d’una entitat.
Relaciona els ingressos obtinguts
amb les despeses necessàries per
a la seva consecució. Una entitat
serà més eficient com més baixa
sigui la seva ràtio d’eficiència.

• RÀTIO DE MOROSITAT

És una ràtio que mesura la qualitat
creditícia d’una entitat. Es calcula
dividint els crèdits dubtosos entre
el crèdit total. Com més baix sigui
el resultat, millor.

• RoTE

És una ràtio que ens permet
mesurar la rendibilitat financera
d’una empresa sobre el capital
tangible, és a dir, excloent-ne
el fons de comerç. Es calcula
dividint els beneficis nets després
d’impostos entre els fons propis
tangibles.

• RÀTING

La qualificació creditícia, en anglès
rating, estableix la capacitat d’una
entitat per fer front als seus deutes
i, per tant, el risc que implica per
a un inversor invertir en aquest
deute. Les principals cases de
qualificació creditícia són S&P,
Moody’s, Fitch i DBRS.

• SREP

Són les sigles en anglès de Procés
de Revisió i Avaluació Supervisora
que porta a terme el Banc Central
Europeu. Es refereix al capital que
el regulador bancari requereix a
un banc en funció del seu perfil
individual de risc.

Per ampliar informació sobre
termes financers podeu visitar
www.CaixaBank.com/aula_cat

Els drets dels accionistes de CaixaBank
DRET DE VOT I/O DELEGACIÓ A LES JUNTES
GENERALS D’ACCIONISTES
Els accionistes poden participar en les juntes ordinàries i
extraordinàries, votant o delegant el seu vot, a través dels canals
establerts per fer-ho. Hi poden assistir els accionistes que siguin
titulars d’almenys 1.000 accions.

DRET A LA REMUNERACIÓ
La remuneració a l’accionista és una prioritat i un compromís de
CaixaBank amb la seva base accionarial. Per a l’exercici 2019,
CaixaBank té la intenció de pagar (payout) un import superior
al 50% del benefici net consolidat, seguint el Pla Estratègic
2019-2021 de l’entitat.
Es farà un sol pagament en efectiu, al voltant de l’abril del 2020

DRET D’INFORMACIÓ
CaixaBank posa a disposició de tots els seus accionistes
diferents recursos i materials informatius sobre l’acció de
CaixaBank i les novetats més rellevants sobre l’entitat.
2019
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Escoltar

ens fa diferents

Vol formar part del Comitè Consultiu d’accionistes?
CaixaBank convida tots els accionistes amb més de 1.000 accions a presentar la seva
candidatura a aquest òrgan consultiu que té com a finalitat millorar la relació entre
l’entitat i els seus accionistes.
Completeu el formulari de candidatura disponible a la nostra pàgina web corporativa
per optar a una de les vacants que es generen anualment (fins el 30 de juny).

www.CaixaBank.com > Espai de l’Accionista > Comitè Consultiu

