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Curs presencial 

Les claus dels resultats de 
gener-setembre de 2015 

per Gonzalo Gortázar, 
conseller delegat 
de CaixaBank

En primera persona
 

Trobada corporativa

Nou concurs 
“Encerti la cotització 
de CaixaBank”

Resultats CaixaBank 
9M 2015

996 milions d'euros

11,6% CET1 Basilea III

Augment de la solvència

Benefici atribuït al Grup

50.952 milions d'euros

Nivell de liquiditat elevat



4,8%
2,3% 

0,8% 

L’acció 
  de CaixaBank
Evolució de l’acció

Tancament a 30/10/2015

3,49€
respecte del mes anterior

+1,4%

Opinió dels analistes

2 COTITZACIÓ I REMUNERACIÓ

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

Preu mitjà objectiu que els analistes donaven 
a l'acció de CaixaBank a 30/10/2015

4,03€
dels analistes recomanen comprar o  
mantenir l'acció de CaixaBank

74%

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

-16,7%

7,5%
-27,1% 

-0,2%

-13,2%

3,4%

Evolució de l’últim mes i any en curs

IBEX 35

Bancs Eurozona

Santander

BBVA

Sabadell

Popular

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

7,1%

6,4%

-19,9% 
1,4%

8,4%



Remuneració a l’accionista 

Claus del període
El mes d’octubre ha estat marcat en gran manera pels anuncis duts a terme per la Reserva 
Federal dels EUA i el Banc Central Europeu sobre la possible pujada de tipus en el primer 
cas i l’ampliació dels estímuls monetaris pel que fa a Europa. L’autoritat monetària xinesa 
va dur a terme retallades dels tipus d’interès amb l’objectiu d’estimular el creixement de la 
segona economia mundial.

 La Reserva Federal aclareix l'horitzó sobre 
una possible pujada de tipus al desembre. El 
comunicat del Comitè Federal de Mercat Obert 
(FOMC) va reorientar el focus d'atenció cap a 
l'economia domèstica americana, en eliminar la 
menció anterior a “l'evolució econòmica i financera 
global“, encara que va sostenir els comentaris sobre 
la vigilància a factors interns. Els mercats assignen ara 
una probabilitat de pràcticament un 50% al fet que 
la pujada es produeixi al desembre. Tot això es recolza 
en un pla macroeconòmic positiu, amb un consum 
privat i una inversió que mantenen un pols ferm, 
malgrat un creixement del PIB menor en el tercer 
trimestre a causa de la reducció de les existències. 
Per la seva banda, el Senat nord-americà va aprovar 
finalment elevar el sostre del deute federal dels EUA, 
mitjançant la qual cosa va resoldre un focus de risc a 
curt termini.

 El Banc Central Europeu (BCE) eleva el to 
acomodatici dels seus missatges i anticipa més 
estímuls monetaris al desembre. A la seva última 
reunió, el Consell de Govern del BCE va mostrar una 
clara disposició a posar en marxa mesures expansives 
addicionals i va assenyalar que les podria anunciar 
a la reunió del 3 de desembre. Mario Draghi va 
indicar que una nova rebaixa de la remuneració de 
la facilitat de dipòsit és una alternativa que torna a 
estar a sobre de la taula, un any després que afirmés 
que s'havia “aconseguit de facto“ el límit inferior 

dels tipus oficials. En aquest sentit, es va referir a la 
postura actual del BCE entorn dels riscos de l'escenari 
macroeconòmic. Aquests riscos estan esbiaixats a 
la baixa a causa, fonamentalment, dels senyals de 
feblesa de l'economia xinesa, del descens del preu del 
petroli i de l'enduriment de les condicions financeres 
(principalment, mitjançant el tipus de canvi). Els 
missatges del mandatari europeu han tingut una 
acollida molt favorable a les borses internacionals. Per 
la seva banda, les rendibilitats dels bons sobirans de 
l'Eurozona van reaccionar amb marcats descensos i 
l'euro va caure un 2% respecte del dòlar i es va situar 
al voltant dels 1,11 dòlars.

 Espanya: la concessió de crèdit nou es va 
accelerar al setembre. El crèdit per al consum de 
les llars i el crèdit a empreses per un import inferior 
a un milió d'euros (el que acostumen a sol·licitar 
les pimes) consoliden la tendència alcista iniciada a 
principis del 2014. Per la seva banda, la concessió de 
crèdit hipotecari, que va trigar més a enlairar-se, és 
la que va créixer amb més força (36,4% interanual). 
L'últim segment que ha registrat taxes de creixement 
positives ha estat el crèdit a grans empreses, però el 
seu dinamisme en els últims mesos fa preveure que la 
recuperació del crèdit sigui un suport important per al 
creixement en els propers trimestres.

Font: CaixaBank Research. Pot consultar més informació  
a www.caixabankresearch.com

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

Remuneració corresponent a l’exercici 2015:

CaixaBank té des del 2015 la intenció de destinar almenys el 50% del seu benefici a la remuneració en efectiu.  
L'entitat espera augmentar el nombre de pagaments trimestrals en efectiu el 2016. 
Darrera remuneració pagada: setembre 2015 (programa CaixaBank Dividend/Acció). Propera remuneració:
desembre 2015.
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0,16€/acció 4,6% Rendibilitat a 30/10/2015



El resultat atribuït 
al grup és de 996 
milions d'euros

La dotació de provisió 
per insolvències de 
crèdit disminueix signifi-
cativament en el perío-
de (-17,3% vs. gener-
setembre 2014).

El marge d'explotació 
puja un 1,8%

Si considerem l'impacte 
de la incorporació de 
Barclays Bank, SAU, les 
despeses d'explotació 
recurrents creixen un 
8,5%. Si excloem aquest 
impacte, les despeses 
es redueixen un 0,6% 
per l'esforç en la seva 
contenció.

Els ingressos recur-
rents s'incrementen  
un 15,1%

Les comissions se situ-
en en els 1.524 milions 
(+11%), en gran part 
per la comercialització de 
productes fora de balanç 
com fons d'inversió, plans 
de pensions i asseguran-
ces d'estalvi.

El marge d'interessos 
augmenta un 7,6%  
(vs. gen.-set. 2014)

La reducció del cost dels 
dipòsits a venciment i la 
incorporació del negoci 
de Barclays Bank Espanya 
compensen el descens de 
la rendibilitat del crèdit, 
condicionada per l'evolució 
negativa dels tipus 
d'interès i la disminució de 
la cartera de renda fixa.

Elevats nivells de solvència i liquiditat

Fortalesa del balanç

CET1 Basilea III
11,6% 50.952

milions d'euros de liquiditat

El passat 23 d’octubre, CaixaBank va presentar els seus resultats corresponents al període gener-
setembre de 2015. L’entitat va obtenir un resultat net atribuït de 996 milions, un 57% superior 
al del mateix període de l’exercici anterior. En els nou primers mesos de l’any, han augmentat 
de forma significativa els ingressos bancaris, alhora que s’han reduït de manera important les 
dotacions per a insolvències.

Resultats

2015
Magnituds principals

4 CAIXABANK AL DETALL

gener-
setembre



La fortalesa comercial del Grup 
CaixaBank i l'adquisició de 
Barclays  Bank, SAU han permès 
mantenir el creixement sostingut 
de les quotes de mercat dels prin-
cipals productes i serveis financers. 
El focus comercial de l'entitat 
segueix centrat en la captació i 
vinculació de clients, com demos-
tra la quota aconseguida en nòmi-
nes del 24,9%.

Líder en banca 
minorista a  
Espanya 

Descens de la morositat  
i cobertures elevades

55% 
ràtio de cobertura milions d'euros en crèdit 

provisionat

10.584   

Forta capacitat de generació 
de resultats

Compte de resultats
Dades en milions d'euros 9M 2015 9M 2014 Variació en %

MARGE BRUT

MARGE D'EXPLOTACIÓ

RESULTAT ATRIBUÏT AL GRUP

MARGE D'INTERESSOS 3.308

6.316

2.707

996

3.074

5.485

2.659

633

+7,6

+15,1

+1,8

+57,3

CAIXABANK AL DETALL 5

Nota: Consolidació de Barclays a partir de l'1 de gener de 2015. La informació financera històrica ha estat reexpressada després de l'aplicació de la IFRIC 21 i NIC 8.

Creixement en recursos 
de clients i nova 
concessió de crèdit

Els recursos totals de clients se 
situen en els 289.460 milions 
(+6,5% vs. 2014). La canalització 
de l'estalvi cap a productes fora 
de balanç marca l'evolució dels 
recursos de clients. Els crèdits 
sobre clients ascendeixen a 
209.005 milions (+6%), després 
de la incorporació de Barclays 
Bank Espanya i el menor 
despalanquejament creditici.

Reconeixement 
internacional

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



 Segueixi'ns a Twitter
Tota la informació de CaixaBank 
actualitzada a @AccionistesCABK

6 AVANTATGES PER A ACCIONISTES

Concurs per a accionistes

“Encerti la 
cotització 
de CaixaBank”

Com  
concursar? 

Per concursar només ha 
d'introduir la cotització 
de l'acció (unitat i tres de-
cimals) a tancament de 
mercat del proper dijous 26 
de novembre i registrar les 
seves dades.

Qui pot  
participar? 

Poden participar en el concurs 
tots aquells accionistes més 
grans de 18 anys residents 
a Espanya i que tinguin les 
seves accions de CaixaBank 
dipositades en un expedient 
de valors de l'entitat.

Premi

El primer accionista que en-
certi la cotització amb els seus 
tres decimals o s'apropi més a 
la xifra sense superar-la gua-
nyarà una targeta viatge per 
import de 2.000 euros.

Participi i guanyi una targeta viatge valorada en 2.000 €

No esperi més, participi en el concurs abans del 
26 de novembre i podrà guanyar una targeta viatge.
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Noves ofertes exclusives per a accionistes

Mercats nadalencs a 
Alemanya

Viatge a Lapònia amb 
tota la família

9% dte. 
 

Sortida 
11-12-2015

Sortida
4-12-2015

Sortida 
30-12-2015

  9% dte. 

Sortida
30-12-2015

  9% dte.

Nit de Cap d'Any  
a Dublín 

38% dte.

Nit de Cap d'Any 
a Viena

Sortida 
30-12-2015

 8% dte.

Vàlid fins al 
31-12-2015

10% dte. 

Aspiradora de vapor Polti 
GMV70 

Nit de Cap d'Any  
a Londres



8 EN PRIMERA PERSONA

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

En aquesta ocasió, Gonzalo 
Gortázar, conseller delegat de 
CaixaBank, explica les claus dels 
resultats de l'entitat en el període 
gener-setembre de 2015. 

En primera persona

veure vídeo



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

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