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CoTiTZACiÓ i remunerACiÓ CAiXABAnK Al deTAll AVAnTATges per A l’ACCionisTAen primerA personA
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La remuneració a l’accionista

Remuneració anual 
exercici 2015

5,7% 

/acció0,16e

Rendibilitat a 29/01/2016
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CaixaBank va tancar gener amb un decreixement en la cotització 
del 13,5%, xifra que s’ha de posar en el context de les caigudes 
generalitzades en els valors del sistema financer espanyol:

IBEX 35

Bancs Eurozona

Santander

BBVA

Sabadell

Popular

Bancs Eurozona: correspon a l’evolució de l’índex SX7E de bancs d’EuroStoxx50.

Evolució de l’últim mes i any en curs (gener 2016)

Evolució de l’acció en el mes de gener

respecte del mes 
anterior

L’acció de CaixaBank

Tancament a 29/01/20162,78e

-13,5%

Les claus del període

Els factors que, dins d’aquest marc, expliquen el comportament de la renda variable en 
l’últim mes són tant de naturalesa macroeconòmica (caiguda del preu del petroli, dubtes 
sobre el creixement d’economies emergents) com propis del sector financer espanyol.

-16,8%

-7,6%

-13,7%

-12,5%

-18,5%

-13,5%

1,8%

L’opinió dels  
analistes

Preu mitjà objectiu que 
els analistes donaven
a l’acció de CaixaBank  
a 29/01/20163,70e

77%
dels analistes recomanen 
comprar o mantenir l’acció 
de CaixaBank

COTITZACIÓ I REmUnERACIÓ CAIXABAnK AL DETALL AvAnTATgES pER A L’ACCIOnISTAEn pRImERA pERSOnA

CAT     CAST      A+ A-

Febrer 2016
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Resultats CaixaBank exercici 2015

Durant l’exercici, l’entitat ha consolidat el seu lideratge en banca minorista i ha 
augmentat de manera significativa els seus ingressos recurrents, alhora que ha 
contingut els costos. Destaca també en l’exercici la reducció significativa de les 
dotacions per a insolvències de crèdit.

L’entitat va obtenir un resultat net atribuït de 814 milions d’euros, un 
31% superior al del mateix període de l’exercici anterior.

Magnituds principals

El marge d’interessos 
augmenta un 4,8% respecte 
del 2014

Els ingressos recurrents 
s’incrementen 
en un 6,5%

El marge d’explotació sense 
despeses extraordinàries 
augmenta un 15,7%

El resultat atribuït al 
grup és de 814 milions 
d’euros

Consolidació del lideratge a nivell nacional

ELEvATS nivELLS dE SoLvènCiA 
i LiquidiTAT CET1 Basilea III FL

11,6% 54.090
MMe de liquiditat

dESCEnS dE LA moroSiTAT i 
CoBErTurES ELEvAdES 7,9%

de coberturaRàtio de morositat

56%   

Es manté la fortalesa del balanç

Forta capacitat de generació de resultats

mArgE 
BruT

7.726
 MMe

+11,3%

mArgE 
d’ExpLoTACió 
SEnSE dESpESES 
ExTrAordinàriES

3.663 
MMe

+15,7%

rESuLTAT 
ATriBuïT 
AL grup

814 
MMe

+31,4%

mArgE 
d’inTErESSoS

4.353 
MMe

+4,8%

2015

% vAriACió  
REspEctE DEl 
2014  

Com interpretar un 
compte de resultats

Líder en banca 
minorista a 
Espanya 

L’Obra Social, 
9,9 milions de 
beneficiaris

Creixement 
en recursos de 
clients i nova 
concessió de 
crèdit 

El passat mes de desembre, es va 
anunciar la transmissió per caixaBank a 
criteriacaixa de les participacions a Grupo 
Financiero Inbursa i a Bank of East Asia.

Transmissió a 
CriteriaCaixa de les 
participacions a  
GFI i BEA

9,0%
GFI
+

17,2%
BEA

9,9%
cABK

+
642

MM€

Llegir més

CoTiTZACió i rEmunErACió CAixABAnK AL dETALL AvAnTATgES pEr A L’ACCioniSTAEn primErA pErSonA

cAt     cAst      A+ A-

Febrer 2016
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Les claus dels resultats de l’exercici 2015

Isidre Fainé i Gonzalo Gortázar, president i conseller delegat de CaixaBank, respectivament, van presentar 
els resultats de l’entitat el 2015 en una roda de premsa celebrada el passat 29 de gener. En el següent enllaç 
pot accedir a un resum de la roda de premsa.

Consulti altres vídeos

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

El plA ESTrATèGIC dE 
CAIxABAnk 2015-2018
Per Jordi Gual, director executiu de 
Planificació Estratègica i economista 
en cap de CaixaBank

CoTITZACIÓ I rEmunErACIÓ CAIxABAnk Al dETAll AvAnTATGES pEr A l’ACCIonISTAEn prImErA pErSonA

CAT     CAST      A+ A-

Febrer 2016



Gaudeixi de les noves activitats gratuïtes a CaixaForum

CaixaBank posa a la seva disposició diverses activitats i conferències als centres CaixaForum, a les quals 
podrà accedir de manera gratuïta per ser accionista de la companyia.
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Consulti les activitats que més li interessin als diferents centres CaixaForum repartits per tot el territori.

BArCelonA TArrAgonA lleidA MAdrid SArAgoSSAgironA

Beneficiï’s de les nostres ofertes exclusives

15% dte. en HoTeliUS ClUB 10% dte. en SplendiA

CoTiTZACiÓ i reMUnerACiÓ CAiXABAnK Al deTAll AvAnTATgeS per A l’ACCioniSTAen priMerA perSonA

CAT     CAST      A+ A-

Febrer 2016

10% dte. en orgAniC goUrMeT 20% dte. en gAUdÍ eXperiÈnCiA
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