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620 milions d’euros

56.665 milions d’euros
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L’acció 
  de CaixaBank
Evolució de l’acció

Tancament a 30/01/2015

3,864€
Respecte del mes anterior

-11,4%

Opinió dels analistes

2 CotitzaCió i remuneraCió

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

Evolució mensual (gener 2015)

Bancs Eurozona

IBEX 35

Santander

BBVA

Sabadell

Popular

1,2%

-3,7%

-14,8%

-3,2%

1,8%

-9,8%

Preu mitjà objectiu que els analistes donaven 
a l'acció de CaixaBank a 30/01/2015

4,83€
dels analistes recomanen comprar o  
mantenir l'acció de CaixaBank

87%

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

-11,4%

Aquesta informació no constitueix en cap cas una recomanació de compra o venda de l'acció de CaixaBank.

https://www4.caixabank.com/apl/registro_caixabank/index_ca.html


Remuneració

Claus del període

El Banc Central Europeu i el resultat 
de les eleccions gregues han 
determinat l’evolució de les borses
Gener ha estat un mes marcat por la volatilitat a les borses, a causa, entre altres qüestions, de la 
caiguda continuada del preu del petroli durant el període i de la formació d'un nou govern a Grècia, 
partidari de renegociar el deute contret amb la Unió Europea i el Fons Monetari Internacional. El 
Banc Central Europeu començarà en breu un programa de compra de deute sobirà. 

 Grècia, l'evolució del preu del petroli i Rússia 
són els focus que han avivat les tensions als 
mercats europeus. En el primer cas, les traves a les 
negociacions entre el nou Govern grec i la Troika 
(Unió Europea, Fons Monetari Internacional i Banc 
Central Europeu) han generat repunts notables 
en la rendibilitat del deute grec i retrocessos 
intensos a la borsa d'Atenes. Els dubtes sobre 
la solidesa del sector bancari han intensificat 
aquestes tendències, mentre el contagi a la resta 
de mercats europeus ha estat desigual. Durant el 
mes de gener es va accelerar la caiguda del preu 
del petroli: el barril de Brent es va col·locar a mitjan 
gener per sota dels 50e per barril. L'estratègia 
de l'Aràbia Saudita de mantenir la producció ha 
continuat pressionant el preu a la baixa.

 Pel que fa a Rússia, diverses circumstàncies 
han revifat les turbulències: i) la possibilitat de 
noves sancions internacionals; ii) la rebaixa del 

seu rating per part de Standard & Poor's, que 
el col·loca per sota del grau d'inversió; i iii) la 
depreciació del ruble. 

 El Banc Central Europeu (BCE) va anunciar el 
22 de gener que comprarà deute sobirà a partir 
del març. El deteriorament de la inflació i la 
discreta efectivitat de les mesures adoptades fins 
avui va portar el Consell de Govern de l'entitat 
a incrementar la compra d'actius. Les compres 
pujaran fins a un import conjunt de 60.000 milions 
d'euros mensuals (aproximadament 1,1 bilions 
d'euros en termes acumulats) i estan formades 
per títols de deute públic (emesos per governs, 
agències i institucions europees) i deute privat. 
El veredicte dels mercats va ser molt favorable, 
tot i que part de l'efecte ja s'havia descomptat: 
descens de les rendibilitats del deute sobirà i alces 
moderades a les borses.

Font: “la Caixa Research” i Relació amb Accionistes

Per a alguns o 
la totalitat dels 
pagaments, l'accionista 
podrà triar entre rebre 
accions procedents 
d'una ampliació de 
capital, efectiu per 
la venda dels drets 

Remuneració anual  
aprovada a la JGA 2014

0,18€/acció

Rendibilitat a  
30/01/2015

4,7%
vinculats a aquesta 
ampliació o una 
combinació de tots 
dos. Pot triar la forma 
de cobrament a través 
de la seva oficina de 
"la Caixa" o del servei 
Línia Oberta.

Set. 2014 

5 c€/acció
      (Pagat)

Des. 2014 

5 c€/acció
      (Pagat)

Març 2015 

4 c€/acció

Juny 2015 

4 c€/acció

Pròxima remuneració: març 2015

CotitzaCió i remuneraCió 3

a l’accionista 

CaixaBank té la intenció de recuperar de manera progressiva el sistema de remuneració en efectiu.



El resultat atribuït de 
l'exercici és de 620 
milions d'euros.

El nivell de dotacions 
continua sent elevat, 
per més que disminueix 
significativament 
respecte d'exercicis 
anteriors.

El marge d'explotació 
recurrent puja  
un 18,0%.

A l'augment dels 
ingressos corrents, s'hi 
afegeix el descens de les 
despeses d'explotació 
recurrents en un 4,4% 
respecte de l'exercici 
anterior.

Els ingressos recurrents 
s'incrementen en  
un 9,0%.

L'increment d'ingressos 
per comissions (+3,7%) 
contribueix al bon 
comportament del marge 
brut.

El marge d'interessos 
augmenta un 5,1% 
(vs. 2013).

A causa del cost menor 
dels dipòsits i de 
l'estabilitat en els tipus 
de l'actiu.

Augment de la solvència

Fortalesa del balanç

CET1 Basilea III
12,3%

Elevat nivell de liquiditat

56.665
milions d'euros de liquiditat

CaixaBank va obtenir en l'exercici 2014 un benefici atribuït de 620 milions d'euros. L'entitat 
ha augmentat els seus ingressos corrents i ha contingut les seves despeses recurrents, alhora 
que ha reduït el nivell de dotacions respecte d'exercicis anteriors. CaixaBank manté el seu alt 
nivell de liquiditat i la seva solidesa de balanç.

Resultats
 2014

Magnituds principals

4 Caixabank al detall



CaixaBank es manté com l'entitat 
líder del mercat espanyol, amb 
13,4 milions de clients, 5.251 
oficines i recursos gestionats de 
clients per valor de 271.758 milions 
d'euros. La quota de penetració 
de particulars arriba al 27,6% (el 
23,5% té CaixaBank com a primera 
entitat), mentre que en nòmines 
l'entitat posseeix el 23,1% de 
quota de mercat, amb 600.000 
nòmines noves captades el 2014.

Líder en banca 
minorista a  
Espanya 

Forta reducció de la morositat 

55% 
ràtio de cobertura milions d'euros en crèdit 

provisionat

11.120   

Forta capacitat de generació 
de resultats

Compte de resultats

Dades en milions d'euros Des. 2014 Des. 2013 Variació en %

MARGE BRuT

MARGE D'ExPloTACIó sEnsE CosTos 
ExTRAoRDInARIs

REsulTAT ATRIBuïT Al GRuP1

MARGE D'InTEREssos 4.155

6.940

3.167

620

3.955

6.365

2.685

316

+5,1

+9,0

+18,0

+96,3
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1.- Variacions calculades sobre el compte de resultats del 2013 reexpressat en aplicació de la IFRIC 21 i la NIC 8. 
L'increment anual del resultat atribuït al Grup sense impacte del Fons de Garantia de Dipòsits el 2013 seria de +23,2%.

Noves propostes 
adaptades a les 
necessitats del client

A principis de març de 2014 
CaixaBank va posar en marxa 
l'estratègia comercial CaixaNegocis, 
amb l'objectiu de reforçar la seva 
relació amb comerços, autònoms, 
professionals i microempreses, a la 
qual s'han adherit 257.700 nous 
clients. Al setembre es va llançar 
AgroBank, una nova línia de negoci 
creada per reforçar el creixement 
d'aquest segment amb 400 oficines 
especialitzades.

Adquisició de 
Barclays Bank SAU

El 2 de gener CaixaBank va 
formalitzar la compra de Barclays 
Bank SAU, que inclou el negoci 
minorista, la gestió de patrimonis 
i la banca corporativa de l'entitat 
britànica a Espanya. Aquesta 
adquisició permet millorar la 
posició competitiva de l'entitat en 
segments i regions clau (es preveu 
augmentar en 60 punts bàsics la 
quota de penetració de clients).



6 avantatges per a aCCionistes

Informació

/ Informes online sobre l'acció i els mercats.
/ Newsletter mensual amb les últimes novetats i iniciatives.
/ Revista Accionistes CaixaBank.

Avantatges per a accionistes 
CaixaBank posa a la seva disposició avantatges i beneficis exclusius 
com a agraïment a la confiança dipositada en l'entitat.   

Avantatges financers

/ Exempció de la comissió bancària en la compra i custòdia d'accions CaixaBank.
/ Targeta Accionista CaixaBank gratuïta. 
/ Compte Inversió Accions CaixaBank destinat a adquirir noves     
  accions de CaixaBank.
/ Assegurança d'automòbil SegurCaixa Auto amb un 15% de descompte.

Formació i esdeveniments 

/ Formació online sobre renda variable.
/ Cursos presencials sobre mercats financers, conjuntura econòmica i        
  fiscalitat a les principals ciutats espanyoles.
/ Esdeveniments i activitats organitzats als diferents CaixaForum.

Altres avantatges 

/ Ofertes exclusives en oci i viatges.
/ Concursos periòdics amb premis atractius. 
/ Compra o lloguer d'immobles gestionats per Servihabitat amb un     
  6% de descompte.



Ofertes exclusives per a accionistes

Càmera fotogràfica 
Sony ILCE-5000LB

Viatge de 14 dies i 12 nits. 
Tots els serveis inclosos 

7% dte. 
 

Oferta vàlida 
30-04-2015

Sortida
28-03-2015

Oferta vàlida 
31-03-2015

30% dte. 

Sortida
30-03-2015

10% dte.

Viatge d'11 dies i 8 nits 
recorrent tot el país

10% dte.

avantatges per a aCCionistes 7

Gaudeixi de més de 300 camps
i hotels de golf a Espanya

Oferta vàlida 
31-03-2015

10€ dte. 

Sortida
28-03-2015

10% dte. 

Viatge de 8 dies i 7 nits per 
Lituània, Estònia i Letònia

MADAGASCAR

VIETNAM

pAïSoS BÀLTICS

Descompte lloguer de cotxes  
a Espanya, Itàlia i Portugal 



en primera persona 8

Isidre Fainé i Gonzalo Gortázar, president i conseller delegat de CaixaBank, 
respectivament, van presentar els resultats de l'entitat el 2014 en una roda de 
premsa celebrada el 30 de gener. En el següent enllaç pot accedir a un resum 
d'aquesta roda de premsa. 

En primera persona

Les claus dels resultats
veure vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=13JGU0E2lSs

