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La borsa aplaudeix la fusió,
però dubta del llarg termini
Els títols de Bankia pugen un 33% i els de CaixaBank, un 12%

ALTEA TEJIDO SÁNCHEZ / EFE

L’Ibex 35 va perdre ahir un 0,23%malgrat la bona jornada de la banca

PILAR BLÁZQUEZ
Madrid

L’horitzód’unafusióentreCaixaBanki
Bankia que donaria lloc al banc espa
nyolmés gran va disparar ahir la cotit
zació de les dues entitats a la borsa.
L’impuls més fort el va rebre Bankia,
quevaguanyarun32,88%, finsals1,376
euros per acció, i CaixaBank va tancar
en 2,04%, un 12,37%per sobre del tan
camentdedijous.
Elsmercats han vist en aquestmovi

mentel tretde sortidade lanovaonada
de fusions quedemana elBancCentral
Europeu. Per això ahir, fins i tot més
queCaixaBank,vanpujarelsbancsmés
petitssobrelesfusionsdelsqualsfame
sos, fins i tot anys, que s’especula. Així,
Sabadell vapujarun 13,81%,Liberbank
un 13,54%, i Unicaja un 13,24%. Una
micamésmoderatvaserelmovimenta
Bankinter, que va guanyar un 5,32%;
BBVA un 5,23%, i Santander un 5,4%.
Però tota aquesta eufòria no va servir
perevitarelsnúmerosvermellsa l’Ibex
35, que va acabar perdent un 0,23%,
malgrat que els valors financers supo
senalvoltantdel30%del seuvalor.
Lafusióagrada,sobretot,perl’estalvi

decostosque implicaper a lesduesen
titats. “És una bona notícia perquè en
uncontext en el qual els tipusd’interès
seran molt baixos durant molt de
temps, generar beneficis a la banca
és molt complicat. Amb aquesta fusió
Bankia i CaixaBank es reforcen per
passar enmésbones condicions la crisi
queve.Sobretotperquè la fusióelsper
met estalviar costos tancant oficines i
ajustant personal; a més de guanyar
sinergies en quota de mercat”, explica
Víctor Álvarez, analista de renda va
riabledeTressis.
El principal dubte que apunten els

analistes és el contingut polític que en
volta la fusió. “L’operació sembla ben
encaminada i l’impediment més fort
quetéperdavantseriaelfactorpolític”,
adverteixAitorMéndez d’IGMarkets.
Però fins i tot en el cas que socis de
Governcentral i interessosautonòmics
s’aliïn, sembla descartada una recupe
raciódelvalorduradora.
EnelcasdeBankiaés impossibleque

recuperi aquells 3,75 euros per acció
(nocomparables ambels actuals a cau
sa de la dilució després del seu rescat)
ambquèesvaestrenarenborsael juliol

del 2011.Tot just tresmesosdesprés va
entrar en patrimoni negatiu i en causa
dedissolució, laqualcosavadesplomar
el valor del banc, sense que hagi acon
seguit una recuperació consistent. Des
d’aleshores, els polítics van iniciar una
cursa per salvar l’entitat que ha passat,
entre molts altres tràmits, des de la
dilució de les accions fins al rescat pú

blicde24.000milionsd’euros.Totsells
incapaçosde revaloritzar l’acció.Per la
seva part, CaixaBank també és a prop
dels seus mínims històrics, encara que
el seu trànsit pels mercats des que va
començar a cotitzar el 2007 ha estat
menys accidentat, també el seunegoci.
I és que el quepot ser una fusió bona

per a l’Estat i per al negoci de les dues
entitatsnohoéstantperalsaccionistes.
L’últimanyhaestatpèssimperal valor
de les accions bancàries. Els bancs es

panyols són entre els quemés hanper
dut als índexs europeus. Sabadell val
ara gairebé un 70%menys que al prin
cipid’any.BBVAiSantandercotitzena
menys de la meitat, Bankia perd un
45,7% i CaixaBank gairebé un 37%.
L’operació no sembla que hagi de can
viar la tendència. “L’operació es pro
duiria mitjançant canvi d’accions i per
tant la generació de valor per als accio
nistesdependràdel’esmentatcanviide
la suposada prima que suposi. En tot
cas, reiteremlanostravisiónegativaen
el sector bancari espanyol, que con
tinua presentant un entorn complicat
tant de creixement de negoci (volums)
com de preus (tipus d’interès), que es
veuagreujat amb la crisi de laCovid19
per l’augmentde lamorositat i per tant
delcostderisc(provisions)”,expliquen
elsanalistesdeBankinter.
“Elproblemade labancaésque,des

prés de l’anterior crisi, s’ha quedat
ancorada a la vella escola del negoci
bancari. Els ha faltat creativitat per
plantar cara a les grans tecnològiques i
oferir productes innovadors. Per com
petir amb ells. Vendre assegurances,
mòbils o cotxes no és el futur. És un
sector en què no confio per invertir en
aquest moment”, adverteix Luis Ben
guerel, socid’AnatteaGestión.c

Concentració
bancària

EnelmónpreCovid,idesprésdelacrisi
de 20072009, els bancs tenien grans
pressions sobre la sevarendibilitatde

gut a una regulació de capitalmés estricta, ti
pus d’interès baixos i el sorgiment de compe
tidors no bancaris i digitals. El negoci tradi
cionaldelsbancsés la intermediació,prenent
diners a curt i prestant a llarg. Aquest negoci
desapareix amb tipus d’interès a zero onega
tiusiunacorbaderendimentsaterminismolt
aplanada. LaCovid19 ha truncat l’esperança
que els tipus d’interès pugin en el futur pre
visible, faràaugmentar lesprovisionspercrè
dits fallits, i, a més, ha accelerat el procés de
digitalització que fa obsoleta en bona part la
granxarxadesucursalsbancàries.
Labancadesprésdelacrisianteriorjahavia

quedatmoltsobredimensionadaentermesde
xarxa i empleats. Postcrisi ja els va reduir
molt, ambdós, però el xoc de la Covid ha fet
evidentquecalreduirméscostosiapuntaaun
gran procés de reestructuració del sector (tal
comvàrempronosticar enun recent informe
d’IESE i el CEPR,The bank businessmodel in
thepostCovid19world).
Els reguladors, BCE iBanc d’Espanya, ani

men les fusions perquè saben que una banca
poc rendible no genera capital i per tant pot
ser inestable. Es possible que preferissin fu
sions transfrontereres per integrar el mercat
bancari europeu, però això no passarà fins
quenoescompleti launióbancària.
La qüestió es com reduir costos i afrontar

les necessàries inversions en plataformes
digitals.Avuiperavui,unafusiódomèsticaon
es pugui racionalitzar la xarxa de sucursals i
adequar la composició de la plantilla al món
digital és lamanera de ferho. El volumde si
nergies dependràdels solapaments de les en
titatsenserveis centrals ixarxadesucursals.
En el cas de CaixaBank i Bankia, la poten

cial fusióreforçariamolt laposicióde l’entitat
resultant a les àreesmés dinàmiques d’Espa
nya i hi hauria un solapament important a
València i també a Madrid. Els negocis de
CaixaBank i Bankia només són parcialment
complementaris, ja que ambdues entitats te
nen una important cartera hipotecària. D’al
tra banda, CaixaBank ha desenvolupat un
negoci creixent de serveis a pimes i té un ne
gocid’assegurancesdeprimera línia.
Hihadoncspotencialdesinergies iesdona

sortida a una entitat com Bankia que tenia
difícilviabilitat independentamigtermini.El
reforçdelpotencialderendibilitatde l’entitat
fusionada beneficiarà els seus accionistes, els
dosprincipals sónelFROB,ésadir l’Estat, i la
Fundació Bancària La Caixa. El primer vol
dria recuperar la inversió de més de 22.000
milionsd’eurosaBankia, i lasegonaalimentar
la important Obra Social en el context de la
devastadoracriside laCovid19.
Si aquesta fusió es materialitza no serà la

darrera, en vindran més, perquè la supervi
vènciail’estabilitatdelabancaestanenjoc.La
competènciaalmercat, ipertantelserveiafa
mílies i empreses, no se n’hauria de ressentir
semprequeen la configuració final del sector
hihagisuficientscompetidorsfortsibencapi
talitzats, i amb la disciplina imposada per en
trantsdigitals enalgunssegmentsdelnegoci.

Hi ha potencial de sinergies
i es dona sortida a una entitat
comBankia que tenia difícil
viabilitat independent

TRIBUNA

Xavier Vives
Professor de l’IESE Business School

Moviments en el sector financer
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FUENTE: Yahoo Finance

Elsanalistesveuenvalor
peralnegocidelesdues
entitatsamblafusió,però
desconfiendelsector
financerengeneral
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