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La remuneració a l’accionista

Remuneració anual 
exercici 2015

6,0% 

/acció0,16
Rendibilitat a 29/02/2016

L’acció de CaixaBank va tenir en el mes de febrer una caiguda de l’1,2%  
i acumula el 2016 un decreixement del 17,6%, variacions que s’han  
de situar en el context de l’evolució de tot el sector financer  
espanyol.

Evolució de l’últim mes i any en curs

Evolució de l’acció en el mes de febrer
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l’índex SX7E de bancs d’EuroStoxx50.
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Les claus del període

El mes de febrer s’ha caracteritzat per l’elevada volatilitat en els mercats financers, 
causada pels dubtes sobre la rendibilitat del sector financer tant espanyol com europeu 
i el seu baix retorn sobre el capital. A més, la incertesa política per la falta de Govern ha 
afegit un grau addicional de volatilitat a la borsa.

respecte del mes 
anterior

L’acció de CaixaBank

Tancament a 29/02/20162,65e

-1,2%

L’opinió dels  
analistes

3,52e

Preu mitjà objectiu que 
els analistes donaven
a l’acció de CaixaBank  
a 29/02/2016
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Ajust borsari o  
recessió mundial

Arrencada d’any turbulenta als mercats financers, preludi d’alguna 
cosa més greu?

Les cotitzacions de les borses i del petroli han començat l’any amb fortes reculades, i això ha portat 
records de fases anteriors d’alta volatilitat (especialment, la del greu episodi del 2008-2009) i ha generat 
una forta especulació sobre quins són els factors subjacents a aquesta arrencada baixista: l’autèntic 
estat de forma de la Xina, la caiguda del petroli o la possibilitat d’un empitjorament apreciable del 
creixement mundial. 
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Símptomes, dubtes i temors

Estan fonamentats els temors sobre una recessió a nivell mundial?  
O es tracta d’una d’aquelles situacions en què es pot aplicar l’afirmació de 
Paul Samuelson que la borsa anticipa nou de cada cinc recessions?

Focus de preocupació en les 
perspectives de creixement de 
l’economia internacional.

La Xina, un ajust suau i 
segons el que s’esperava.

Les economies americana 
i europea avancen a un 
bon ritme.

Incerteses i ajustos a les 
borses, però no recessió 
mundial.

La Xina, preocupació principal

La dada del PIB de la Xina del quart trimestre de 2015 (6,8% interanual, similar 
al 6,9% del tercer trimestre) suggereix que el procés de reequilibri del 
creixement (amb més protagonisme del consum i menor de la inversió) 
està sent suau i d’acord amb el desitjat (el Govern xinès, de fet, va marcar 
un objectiu del 7% anual per al 2015, tot just una dècima més del que 
efectivament es va registrar).

EUA i Europa: velocitat de creuer

Hi ha discrepàncies per a les grans economies avançades entre la 
situació macroeconòmica de fons i l’evolució dels mercats financers.  
El creixement dels EUA i l’eurozona manté una velocitat de creuer 
raonable.

Previsions de millora del creixement

Sense treure importància a l’episodi d’ajust de cotitzacions de les últimes 
setmanes, una lectura objectiva dels fonaments macroeconòmics globals 
no sembla compatible amb una probabilitat elevada de recessió 
mundial.
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Les claus de la volatilitat als mercats financers

Jordi Gual, director executiu de Planificació Estratègica i economista en cap de CaixaBank, explica en el 
següent vídeo les causes i perspectives de la volatilitat als mercats a l’inici del 2016.

Consulti altres vídeos

LES CLAuS dELS rESuLTATS dE 
L’ExErCiCi 2015
Per Isidre Fainé, president de 
CaixaBank, i Gonzalo Gortázar, 
conseller delegat de la companyia.

ConEGui L’oBrA SoCiAL  
”LA CAixA”
Per Elisa Durán, directora general 
adjunta de la Fundació ”la Caixa”.

LA BASE ACCionAriAL dE 
CAixABAnk
Per Edward O’Loghlen, director de 
Relació amb Inversors de CaixaBank.

CoTiTZACiÓ i rEMunErACiÓ CAixABAnk AL dETALL AVAnTATGES PEr A L’ACCioniSTAEn PriMErA PErSonA
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Per assistir als cursos ha de ser 
titular d’un mínim de 1.000 
accions de CaixaBank.

Aula, formació per a accionistes

El programa Aula té per objectiu difondre coneixements relacionats amb els mercats financers i la borsa a 
través de formació interactiva a Internet i cursos formatius presencials.
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Els cursos formatius presencials li permeten millorar els seus coneixements en matèries econòmiques, fiscals i financeres. Els cursos 
són impartits per professionals d’alt nivell i tenen lloc a les principals ciutats espanyoles.

Pot consultar les dates i les localitats dels propers cursos disponibles a través de www.CaixaBank.com

Gaudeixi de la Setmana Santa amb la nostra oferta especial en viatges

FLORÈNCIA sortida 25-03 CRACÒVIA sortida 25-03

NOVA YORK sortida 21-03BERLÍN sortida 19-03
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