Comunicado

O Haitong Bank, S.A. anuncia os resultados do primeiro semestre de 2018


O Produto Bancário atingiu os €48,8
milhões, um crescimento homólogo de
40,2%



Os custos operacionais foram 44%
inferiores face ao mesmo período do ano
anterior



O Lucro Operacional foi de €9,6 milhões,
o que compara com um Prejuízo
Operacional de €35,1 milhões no mesmo
semestre de 2017



Os resultados refletem a reestruturação
e o reposicionamento do Banco, com
uma maior alavancagem operacional



A posição de capital está entre as
maiores da indústria, com um rácio CET1
de 22% e um rácio de Capital Total de
28%

Dr. Wu Min, CEO: “É com orgulho
que anunciamos o retorno do Haitong
Bank a resultados operacionais
positivos no primeiro semestre de
2018. Estes resultados são para nós
muito representativos, uma vez que
sinalizam que o processo de
reestruturação, reposicionamento e
implementação da nova estrutura de
governo societário do Banco estão a
ser bem-sucedidos. Durante a
primeira metade do ano, conseguimos
beneficiar de um bom fluxo de
negócios cross-border com a China,
assim como de uma forte recuperação
das nossas principais geografias. Este
desempenho consolidou ainda mais a
posição do Haitong Bank como um
elemento essencial para o franchise
internacional do Grupo.”

Resultado Operacional reflete Sucesso da Reestruturação
Lisboa, 18 de setembro de 2018 – O Haitong Bank, S.A. (Haitong Bank) comunica hoje que o
seu Produto Bancário atingiu os 48,8 milhões de euros, o que representa um crescimento
homólogo de 40,2%, tendo beneficiado de receitas mais elevadas por via de comissões, em
particular provenientes das áreas de Mercados de Capitais e Structured Finance.
Este dinamismo positivo das receitas beneficiou do recente processo de reestruturação e
reposicionamento do Banco, o qual tem vindo a assumir-se como a unidade de Corporate and
Investment Banking do Grupo Haitong. O Banco aumentou significativamente o fluxo de
negócios cross-border com a China, tirando partido do seu ângulo chinês. Adicionalmente, os
seus franchises domésticos na Ibéria, Reino Unido, Polónia e Brasil registaram um desempenho
positivo.
No final do primeiro semestre do ano, o Banco registou um montante de custos 44,0% inferior
ao verificado em igual período do ano anterior (39,1 milhões de euros vs 69,9 milhões de
euros). Este desempenho positivo dos custos foi um objetivo central do plano de
reestruturação do Banco, a fim de garantir a sustentabilidade do negócio.
1

Comunicado

Como consequência da melhoria do produto bancário e da diminuição dos custos
operacionais, o Haitong Bank registou um Lucro Operacional de 9,6 milhões de euros – um
resultado significativamente mais positivo do que o registado na primeira metade de 2017
(Prejuízo Operacional de 35,1 milhões de euros) – representando simultaneamente um sinal
claro de que o processo de recuperação operacional do Banco está a ser bem-sucedido.
As imparidades e provisões foram 38% inferiores às registadas no mesmo período do ano
anterior, apesar de o Banco ter mantido uma abordagem conservadora em relação à carteira
de crédito histórica. Em consequência, o Banco registou um Prejuízo Líquido de 2,1 milhões de
euros, o que representa uma efetiva melhoria face ao Prejuízo Líquido de 79,8 milhões de
euros registados no primeiro semestre de 2017, e revela que o Banco está próximo do breakeven.

PRINCIPAIS INDICADORES FINANCEIROS
(milhões de euros)

2018
Junho

2017
Dezembro

Total de Activo

3 263

3 276

Total de Passivo

2 642

2 742

621

534

CET1 ratio (phased-in)

22,1%

21,2%

CET1 ratio (fully-loaded)

21,9%

20,3%

Total capital ratio (phased-in)

28,0%

21,3%

Total capital ratio (fully-loaded)

27,7%

20,5%

Rácio de Alavancagem (phased-in )

21,8%

15,0%

Rácio de Alavancagem (fully-loaded )

21,6%

14,5%

Balanço

Total de Capital Próprio

(milhões de euros)

2018
Junho

2017
Junho

Produto Bancário

49

35

Custos Operacionais

-39

-70

Resultado Operacional

10

-35

Imparidade e Provisões

-23

-38

-2

-80

392

498

Demonstração de Resultados

Resultado Líquido
Total de Colaboradores
Fonte: Haitong Bank
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Fundos Próprios
Durante a primeira metade do ano, os fundos próprios do Banco aumentaram
consideravelmente, beneficiando da emissão do instrumento perpétuo elegível como fundos
próprios adicionais de nível 1 (“Additional Tier 1”), no montante de 130 milhões de dólares,
subscrito na totalidade pelo Grupo. Esta emissão demonstra o compromisso do Accionista com
o processo de restruturação do Haitong Bank, que se baseou na consolidação da posição de
capital como fator crucial para alcançar um nível de rentabilidade sustentável. No final do
primeiro semestre de 2018, os Rácios de Fundos Próprios Principais de Nível 1 do Banco e
Total Fundos Próprios foram de 22% e de 28%, respetivamente. O Rácio de Alavancagem no
período transitório foi de 21,8%.
No final de junho, o Total de Ativo atingiu os 3,3 mil milhões de euros, aproximadamente o
mesmo que no final de 2017. A posição confortável de liquidez e fundos próprios de que o
Banco beneficia, oferecem-lhe a capacidade de expandir o seu balanço no que se refere a
crédito e investimento, o que deverá acontecer a partir do segundo semestre de 2018.

Outros Assuntos
Durante o primeiro semestre de 2018, o Haitong Bank registou Ganhos obtidos com Operações
Descontinuadas no montante de 13,2 milhões de euros resultantes da venda das subsidiárias
dos EUA e Reino Unido. Esta foi uma parte importante do plano de reestruturação, que
permitiu ao Banco focar-se no seu principal negócio de corporate and investment banking com
uma base de custos mais eficiente. Os Ganhos obtidos com Operações Descontinuadas não
foram considerados para efeitos de resultados operacionais do Banco.

Sobre o Haitong Bank
O Haitong Bank, S.A., sediado em Lisboa, faz parte da Haitong Securities Co. Ltd, um banco de
investimento e sociedade de intermediação de valores mobiliários chinês cotada na Bolsa de
Xangai (código: 600837) e na Bolsa de Hong Kong (código: 6837). A Haitong Securities tem
atualmente cerca de 340 unidades de negócio de títulos e futuros na China, e cerca de 12
milhões de clientes, quer na China, quer noutras geografias. O Grupo Haitong opera na ÁsiaPacífico (China Continental, Hong Kong, Singapura, Japão e Índia); Europa, Médio Oriente e
África (Ibéria, Reino Unido, Polónia e Irlanda) e Américas (EUA e Brasil).
O Haitong Bank oferece uma combinação de competências nas áreas de corporate and
investment banking, gestão de ativos e negócios de private equity. Através dos seus escritórios
em Portugal, Espanha, Reino Unido, Polónia, Irlanda e Brasil, o Haitong Bank tem uma forte
experiência em operações cross-border, conectando clientes e oportunidades de negócio
através da rede alargada do Grupo, contando com uma equipa de quase 400 profissionais.
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Para mais informações, por favor contactar:
Assessoria de Imprensa
João Costa Pereira
T: +351 211921396 / M: +351 927489394
jcp@ampassociates.pt
www.ampassociates.pt
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