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Millennium bcp: um banco preparado para o futuro
Melhoria da rendibilidade nas diferentes geografias e Capital Reforçado

Resultado líquido

•

(Consolidado, milhões de euros)

Resultado líquido de €301,1 milhões em 2018, um crescimento de
61,5% face aos €186,4 milhões registados em 2017

•

Resultado da atividade em Portugal triplica: contributo de €115,5
milhões em 2018, comparando com €39,0 milhões em 2017

•

Resultado da atividade internacional aumenta 27,8%, de €146,2
milhões em 2017 para €186,9 milhões em 2018

• Rácio de capital CET1 de 12,0% (fully implemented) em 31 dezembro
de 2018
• Rácio de capital total de 13,5% (fully implemented) em 31 de
dezembro de 2018
• Emissão de AT1, concluída em 31 de janeiro 2019, reforça capital
total para 14,5%
• A Comissão Executiva propôs ao Conselho de Administração a
aprovação de uma proposta de distribuição de dividendos
correspondente a payout de 10%, a submeter à Assembleia Geral
Anual
Melhoria da qualidade dos ativos
•

NPE em Portugal descem para €4,8 mil milhões em 31 de dezembro
de 2018, uma redução de €2,0 mil milhões face ao final de 2017

•

Redução de NPE líquidos de imparidades de €9,8 mil milhões no final
de 2013 para €2,4 mil milhões em 31 de dezembro de 2018

•

Reforço da cobertura dos NPE por imparidades para 52% e da
cobertura total* para 109%
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Crescimento dos volumes de negócio e crescimento da base de Clientes
• Crescimento do negócio, com aumento do crédito performing em
€2,2 mil milhões e dos recursos totais de Clientes em €3,7 mil milhões
face ao final do ano anterior
• Aumento de 351 mil Clientes ativos face a 31 de dezembro de 2017,
para 4,9 milhões de Clientes ativos ao nível do Grupo (2,3 milhões em
Portugal)

Recursos
totais de Clientes**

Crédito a
Clientes (bruto)

Clientes ativos
(Portugal, milhões)

+131 mil Clientes

*Por imparidades (balanço), expected loss gap e colaterais.
**Depósitos, débitos titulados, ativos sob gestão, ativos distribuídos e seguros de poupança e de
investimento.
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Ação BCP desvaloriza-se 16% em 2018 o que compara com uma queda de 28% do
índice Eurostoxx 600 Banks

Fonte: Euronext, Thomson Reuters

•

A cotação das ações BCP diminuiu cerca de 16% em 2018, comparando com uma diminuição de 28% do índice
STOXX® Europe 600 Banks. O desempenho relativo do BCP foi portanto positivo.

•

A ação valorizou-se:
1. No início do ano, com base em revisões de preços alvo efetuadas por vários analistas;
2. Verificou-se uma reação positiva aos resultados trimestrais divulgados ao longo do ano;
3. A ação reagiu positivamente às várias revisões positivas de rating que ocorreram em 2018; e
4. Beneficiou das boas notícias macro em Portugal, nomeadamente relacionadas com as contas públicas, com o
défice a ficar abaixo de 1% em 2018 e próximo de 0% em 2019.

•

Contudo, estes ganhos foram anulados devido a razões relacionadas com o enquadramento externo:
1. Retorno do tema dos NPL durante o 1S18, penalizando os bancos com elevado stock de NPL como é o caso
do BCP
2. A preocupação com a desaceleração da economia mundial, causada pela escalada da guerra comercial, com
um impacto negativo nos mercados durante o 2S18.
3. Instabilidade política na Europa que aumentou no 2S18, com:
i.

a dificuldade em chegar a um acordo sobre o Brexit e a contestação a Theresa May em Inglaterra; e

ii.

o diferendo entre União Europeia e o Governo Italiano quanto ao valor a inscrever no défice para
2019, acabando já no final do ano por ser atingido um acordo que evitou a abertura de um
procedimento por défice excessivo.

A informação constante neste documento foi preparada de acordo com as normas internacionais de relato financeiro (‘IFRS’) do
Grupo BCP no âmbito da preparação das demonstrações financeiras consolidadas, de acordo com o Regulamento (CE)
1606/2002, observadas as suas sucessivas atualizações.
Os números apresentados não constituem qualquer tipo de compromisso por parte do BCP em relação a resultados futuros.
Os valores de 2018 não foram objeto de auditoria.
A informação contida neste documento tem caráter meramente informativo, devendo ser lida em harmonia com todas as outras
informações que o Grupo BCP tornou públicas.

