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Les claus dels resultats del 
1r trimestre de 2015

Per Joaquim Martí, director d’Informació 
de Gestió Corporativa de CaixaBank
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Resultats CaixaBank 
1r trimestre 2015

11,5% CET1 BIS III

Elevat nivell de solvència i liquiditat

375 milions d’euros

Benefici atribuït al Grup

50.015 milions d’euros de liquiditat

Aula, formació 
per a accionistes



L’acció 
  de CaixaBank
Evolució de l’acció

Tancament a 30/04/2015

4,49€
Respecte del mes anterior

+1,6%

Opinió dels analistes

2 CotitzaCió i remuneraCió

Preu mitjà objectiu que els analistes donaven
a l'acció de CaixaBank a 30/04/2015

4,63€
dels analistes recomanen comprar o
mantenir l'acció de CaixaBank

82%

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

5,2%

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

2,4%
12,2%

-3,7%
-3,4% 

1,6%
2,9% 

-1,2%

-2,0%
14,8% 

14,6%

17,8%

-4,3%

Evolució de l’últim mes i any en curs

Bancs Eurozona

IBEX 35

Santander

BBVA

Sabadell

Popular

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

10,8% 
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Remuneració a l’accionista 

Claus del període
Abril ha estat un mes marcat per l’expectativa sobre el resultat de les negociacions entre l’Eurogrup i Grècia, 
que al tancament del mes encara tenien pendent arribar a un acord sobre l’ampliació del programa d’ajuts. El 
Banc Central Europeu va confirmar que mantindria els estímuls monetaris fins al 2016, mentre que als Estats 
Units les dades d’activitat del primer trimestre van ser pitjors del que s’esperava. 

 Els mercats financers, en pausa i amb la vista 
posada en Grècia. El desassossec dels inversors 
davant les tensions creixents de liquiditat al país 
hel·lè va generar descensos a les borses europees i 
repunts en el deute públic perifèric. Només al final 
del mes la rendibilitat del deute públic alemany va 
pujar a causa, en part, de la millora de les tensions 
a Grècia davant la voluntat de negociació mostrada 
pel Govern hel·lè. 

 El Banc Central Europeu (BCE) constata la 
millora de l'escenari econòmic i reitera que 
mantindrà els estímuls monetaris. L'última reunió 
del BCE va acabar amb poques novetats. A més de 
mantenir els tipus oficials, el president del BCE va 
confirmar les millors perspectives de creixement de 
l'Eurozona, així com un repunt gradual de la inflació 
el 2016 i 2017. Malgrat que els riscos a la baixa 
“són ara més equilibrats“, Draghi va reafirmar la 
continuïtat del programa de compra de bons del BCE 
fins al setembre del 2016. Així mateix, va qualificar 
de “prematures“ les pors entorn d'una possible 
escassetat en el mercat de bons i va descartar una 
nova rebaixa del tipus de dipòsits. 

 La Reserva Federal (Fed) continua sent prudent 
davant la desacceleració de l'economia nord-
americana. En el seu últim comunicat, l'autoritat 
monetària destaca el fre de l'activitat a l'hivern, així 

com la moderació del ritme de creació d'ocupació 
als EUA. De totes maneres, la Fed adverteix del 
caràcter transitori d'aquesta debilitat i manté la 
seva perspectiva de creixement moderat a mitjà 
termini.

La remuneració a l'accionista és un dels compromisos de CaixaBank amb la seva base accionarial. L'entitat té des 
del 2015 la intenció de destinar almenys el 50% del seu benefici a la remuneració en efectiu.

Remuneració corresponent a l’exercici 2014:

0,18€/acció 4,0%
Últim pagament: juny 2015 (pagament en efectiu de 0,04€/acció)

Rendibilitat a 30/04/2015

Remuneració corresponent a l’exercici 2015:

0,16€/acció 3,6%
Pagaments trimestrals, dos d'ells en efectiu i dos segons el programa CaixaBank Dividend/Acció. 
L'entitat espera augmentar el nombre de pagaments en efectiu el 2016

Rendibilitat a 30/04/2015

ACTUALITAT CAIXABANK:

 Els resultats de CaixaBank en el primer 
trimestre de 2015 han tingut una bona 
acollida per part dels analistes i el mercat, a 
l'haver estat més elevats del previst. El benefici 
i les sinergies de l’adquisició de Barclays Bank, 
SAU han estat millors del que s’esperava. També 
ha destacat l’augment dels recursos de clients i 
l’evolució del marge d’interessos i dels ingressos 
per comissions. Es valora negativament que la 
cartera immobiliària continuï llastrant el compte 
de resultats.

 A la Junta General Ordinària d'Accionistes de BPI, 
el 29 d'abril, es va decidir que la votació sobre la 
retirada de la restricció del vot del 20% s'ajorni 
fins al 17 de juny, tal com sol·licitava CaixaBank. 
La retirada de la restricció és condició necessària 
perquè pugui arribar a bon terme l'OPA llançada 
per CaixaBank sobre BPI.



El resultat atribuït 
del període és de 375 
milions d'euros.

L'adquisició de Barclays 
Bank, SAU registra un 
benefici extraordinari 
de 602 milions 
d'euros. Es realitzen 
importants dotacions 
i sanejaments, seguint 
un estricte criteri de 
prudència.

El marge d'explotació 
recurrent puja un 
4,3%.

Impacten en el període 
els costos d'integració de 
Barclays Bank, SAU (239 
milions d'euros).

Els ingressos recurrents 
s'incrementen en  
un 7,0%.

Creixen en el període els 
ingressos per comissions 
(+12,9%), sobretot les 
vinculades a productes 
fora de balanç (fons 
d'inversió, assegurances, 
plans de pensions).

El marge d'interessos 
augmenta un 14,6% 
(vs. primer trimestre 
2014).

Fonamentalment a causa 
de la reducció del cost 
dels dipòsits.

Elevats nivells de solvència i liquiditat

Fortalesa del balanç

CET1 Basilea III
11,5% 50.015

milions d'euros de liquiditat

El passat 23 d’abril es van presentar els resultats de CaixaBank per al primer trimestre de 2015. 
Durant el període, l’entitat ha formalitzat la compra de Barclays Bank, SAU i ha aprovat el 
projecte de fusió per absorció. Amb aquesta integració, CaixaBank consolida el seu lideratge 
comercial en incorporar 15.609 milions de recursos de clients i 17.782 milions de crèdit a la 
clientela. L’entitat ha tornat a mostrar la seva gran capacitat de generar benefici amb la seva 
activitat recurrent, alhora que manté la seva liquiditat i solvència en nivells d’excel·lència.

Resultats del primer trimestre de

2015

Magnituds principals
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Amb la incorporació de Barclays 
Bank, SAU, CaixaBank ha reforçat 
la seva posició com l'entitat líder 
del mercat espanyol amb 14 
milions de clients, 5.438 oficines 
i uns actius totals de 355.557 
milions. La quota de penetració de 
particulars s'eleva fins al 28,2% 
(el 24,1% tenen CaixaBank com a 
primera entitat).

Líder en banca 
minorista a  
Espanya 

Morositat estable i cobertures elevades

54% 
ràtio de cobertura milions d'euros en crèdit 

provisionat

11.723   

Forta capacitat de generació 
de resultats

Compte de resultats

Dades en milions d'euros 1T 2015 1T 2014 Variació en %

MARgE BRuT

MARgE D'ExPLoTACIó sEnsE CosTos 
ExTRAoRDInARIs

REsuLTAT ATRIBuïT AL gRuP

MARgE D'InTEREssos 1.138

1.953

918

375

993

1.825

880

188

+14,6

+7,0

+4,3

+99,1
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Nota: El compte de resultats del 2015 inclou els resultats de Barclays Bank, SAU des de l'1 de gener de 2015. El balanç consolidat de CaixaBank a 31 de març de 2015 incorpora els saldos 
de Barclays Bank, SAU. 
La informació financera històrica ha estat reexpressada després de l'aplicació de la IFRIC 21 i NIC 8.

Noves propostes 
adaptades a les 
necessitats del client

A mitjans de març del 2015, 
l'entitat va posar en marxa 
HolaBank, una nova línia de 
negoci adreçada a clients 
internacionals amb l'objectiu de 
convertir-se en l'entitat financera 
de referència per a aquest 
col·lectiu. La proposta inclou 100 
oficines amb gestors experts en 
banca internacional i en orientació 
financera d'alt valor.

Fort creixement en 
recursos de clients i 
crèdit

Els recursos totals de clients 
arriben als 293.025 milions, amb 
un augment de 21.267 milions 
respecte del mateix període de 
l'exercici anterior (+ 7,8%). Destaca 
l'evolució significativa en fons 
d'inversió. Pel que fa al crèdit, la 
cartera sana mostra una reducció 
del ritme de despalanquejament. 
Amb la incorporació de Barclays 
Bank, SAU, el crèdit total augmenta 
un 7,6%.
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Junta General Ordinària d’Accionistes 2015

En els discursos de la Junta 
General Ordinària d'Accionistes, 
a càrrec del president de l'entitat, 
Isidre Fainé, i del conseller 
delegat, Gonzalo Gortázar, es 
va assenyalar que la compra de 
Barclays Bank, SAU –formalitzada 
el passat 2 de gener– ha reforçat 
la posició de CaixaBank com 
a líder del mercat espanyol. 
L'entitat no només ha sortit 
reforçada de la transformació 
estructural que ha viscut el sector 

bancari des del 2007, sinó que 
ha liderat el canvi i s'ha convertit 
en un dels bancs més solvents 
del panorama europeu, com van 
posar en relleu les avaluacions de 
l'AQR i el test d'estrès fets públics 
a l'octubre del 2014. També es 
va destacar que en tot el procés 
de reorganització societària del 
Grup ”la Caixa”, que va culminar 
l'exercici passat amb la creació de 
la Fundació Bancària ”la Caixa”, 
s'ha mantingut com a prioritat 

seguir oferint als clients de 
CaixaBank els màxims nivells de 
qualitat i continuar creant valor 
per als seus accionistes.
Sobre el nou Pla Estratègic 2015-
2018, es va insistir que un dels 
objectius principals és aconseguir 
una rendibilitat recurrent superior 
al cost del capital, la qual cosa 
passa per l'esforç de contenir 
els costos i incrementar la xifra 
de negocis: més clients i més 
vinculació.

La Junta General Ordinària d’Accionistes (JGOA) 2015 de CaixaBank, celebrada el passat 23 
d’abril en primera convocatòria, va ratificar la totalitat dels punts de l’ordre del dia, entre 
els quals es trobaven l’aprovació dels comptes anuals i la gestió de l’equip directiu el 2014. 
També es va aprovar l’últim dels pagaments de la remuneració a l’accionista corresponents 
a l’exercici 2014.

El president de CaixaBank, Isidre Fainé (dreta), el conseller delegat, Gonzalo Gortázar, i el vicepresident, Antonio Massanell.

Fortaleses de l’entitat per als reptes futurs

3 Sòlida base 
de capital per a 
un creixement 
futur.

3 Àmplia 
dimensió 
comercial 
amb una 
estructura àgil.

3 Lideratge 
en tecnologia 
i cultura 
d'innovació.

3 Un gran  
equip de 
professionals 
que s'adapta a  
les necessitats  
del client.

3 Una base 
accionarial 
àmplia i 
estable.
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Pot consultar aquí les presentacions i la documentació de la JGOA 2015,  o  
traslladar-nos les seves consultes al respecte a accionista@caixabank.com

Cotització i remuneració a l’accionista

Isidre Fainé va destacar en el seu discurs que 
l'acció de CaixaBank es va revalorar un 15,1% 
el 2014, un 12% més que la mitjana dels grans 
bancs espanyols i un 11% més que l'IBEX 35.
En relació amb el dividend del 2014, el presi-
dent de CaixaBank va explicar als accionistes: 
“Ens hem avançat al que vam anunciar pel que 
fa a pagar progressivament en efectiu a partir 
de l'exercici 2015, ja que un dels pagaments 
corresponents al 2014, el del proper mes de 
juny, serà en efectiu“.

CaixaBank mantindrà el 2015 un esquema de 
retribució a l'accionista similar al de l'anterior 
exercici, amb periodicitat trimestral en els pa-
gaments (2 en efectiu i 2 en els quals es podrà 
optar per la remuneració en accions). L'entitat 
va comunicar recentment una retribució per a 
l'exercici 2015 de 16 cèntims per acció, cosa 
que representa, segons Fainé, una “molt bona 
rendibilitat, que implica que seguirem distribu-
int un mínim de 900 milions d'euros als nostres 
accionistes“.

La Junta General Ordinària d’Accionistes 2015 en xifres

7.211

69,98%
Capital social present 
o representat

Total d'accionistes presents  
o representats
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Aula,
formació per a accionistes

El programa Aula, formació per a accionistes té com a objectiu difondre 
coneixements relacionats amb els mercats financers i la borsa a través de 
formació interactiva a Internet i cursos formatius presencials.

Els cursos formatius presencials li permeten millorar els coneixements en matèries econòmiques, fiscals i financeres. 
Els cursos els imparteixen professionals d'alt nivell i tenen lloc a les principals ciutats espanyoles.

 Ja estan disponibles les dates i 
localitats dels nous cursos per 
als pròxims mesos.

 Tots els cursos tenen un 
aforament limitat i les places 
s'assignen per rigorós ordre  
de sol·licitud.

 Per assistir als cursos ha de 
ser titular d'un mínim de 
1.000 accions de CaixaBank. 
Pot consultar a l'oficina més 
propera o través de  
www.CaixaBank.com si 
hi ha cap curs programat 
a la vostra ciutat o lloc de 
residència.

 Si s'ho estima més, ens pot 
enviar un correu electrònic a 
accionista@caixabank.com 
per obtenir informació més 
detallada sobre la tipologia de 
curs, disponibilitat de places, 
dates i horaris.

Cursos impartits per:
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El Compte Inversió Accions  
CaixaBank és un producte gratuït 
adreçat a aquells accionistes que 
desitgin augmentar la seva posició en 
accions de CaixaBank d'una manera 
còmoda i rendible.  

El Compte Inversió Accions  
CaixaBank li permet fer  
aportacions trimestrals i acumular  
els dividends abonats de les seves 
accions de CaixaBank amb la  
finalitat exclusiva d'adquirir noves 
accions de la companyia. 

Compte Inversió Accions CaixaBank

Característiques del Compte Inversió Accions CaixaBank

1. Liquidació trimestral d'interessos al 7,30% nominal anual. Aquest compte es comercialitza conjuntament amb el Pla d'Inversió en Accions 
CaixaBank, motiu pel qual l'onzè dia hàbil de cada trimestre es destina el saldo del compte a la compra d'accions de CaixaBank.

Descobreixi com aconseguir més accions pels seus diners

Aportacions de 
fins a un màxim de 
1.000 € trimestrals 
i el percentatge del 
dividend de les accions 
de CaixaBank que es 
vulgui destinar en cada 
moment.

INGrEssos

El compte està retribuït 
al 7,50% TAE1 amb 
liquidació d'interessos 
trimestrals.

rEtrIBuCIó CoMPrA d'ACCIoNs

La compra de les accions 
es farà de manera 
automàtica l'onzè dia 
hàbil de mercat a l'inici 
de cada nou trimestre 
i pel saldo total del 
compte. 

LIquIdItAt

Disponibilitat total 
de les quantitats 
dipositades. En cas de 
fer cap reintegrament, 
el saldo existent al 
compte no reportarà 
interessos en el 
trimestre vigent.

Pot contractar el seu Compte Inversió Accions CaixaBank a qualsevol 
oficina de CaixaBank o a través de la Línia Oberta.



10 en primera persona

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

En aquesta ocasió, Joaquim Martí, 
director d'Informació de Gestió 
Corporativa de CaixaBank, explica 
les claus dels resultats de l'entitat 
en el primer trimestre del 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




