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O Haitong Bank, S.A. anuncia os resultados de 2019 

 

O Haitong Bank, S.A. (“Haitong Bank”) informa sobre documentos de prestação de contas 

anuais, individuais e consolidadas, referentes ao exercício de 2019, aprovados pelo Conselho de 

Administração e a apresentar ao Acionista Único.  

 

 

 

Lisboa, 21 de março de 2020 

 

HAITONG BANK, S.A. 
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O Haitong Bank, S.A. anuncia os resultados de 2019 

 

 Forte Rentabilidade Operacional Demonstra a Resiliência e a 

Singularidade do Modelo de Negócio  

 
 

 

 

Destaques de Desempenho de 2019 

 

 Resultado Operacional: subida homóloga de 70% para 36 milhões de euros 

 

 

 Produto Bancário: crescimento homólogo de 10% para 108 milhões de euros, o 

nível mais elevado dos últimos 4 anos 

 

 

 Resultado Líquido: aumento face aos 1,1 milhões de euros alcançados em 2018 

para 7,5 milhões de euros, suportados pelas melhorias operacionais, ainda que 

penalizados por um custo extraordinário de 10 milhões de euros 

 

 

 Qualidade dos Ativos: melhoria adicional no rácio de crédito não produtivo 

(NPL ratio), que caiu de 8,2% em 2018 para 3,6% em 2019 

 

 

 Solvabilidade: o Haitong Bank mantém-se como um dos bancos mais bem 

capitalizados do setor, com um rácio CET1 de 28,4% e um rácio de Fundos 

Próprios Totais de 35,9% no final de 2019 
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Análise Financeira 

 

O Haitong Bank, S.A. (Haitong Bank) comunica um Resultado Líquido de 7,5 milhões de euros 

em 2019, que compara com um lucro líquido de 1,1 milhões de euros registado em 2018. Este 

resultado teve origem na melhoria significativa da atividade operacional recorrente e foi 

alcançado apesar do custo extraordinário de 10 milhões de euros relativo a uma amortização de 

goodwill.  

 

O Resultado Operacional atingiu os 36 milhões de euros em 2019, o que representou um 

crescimento de 70% face aos 21 milhões de euros alcançados em 2018. Este sólido desempenho 

resultou do crescimento homólogo de 10% do Produto Bancário para 108 milhões de euros, bem 

como de melhorias de eficiência que se traduziram numa queda homóloga de 7% nos Custos 

Operacionais. O rácio Cost to Income também caiu de 82% em 2018 para 67% in 2019.  

 

O Banco continuou a registar progressos na melhoria da Qualidade dos seus Ativos em 2019, 

traduzidos numa descida do rácio de crédito não produtivo (NPL ratio) de 8,2% em 2018 para 

3,6% no final de 2019. 

 

Estes resultados vêm reforçar a confiança do Haitong Bank na estratégia prosseguida ao longo 

dos últimos 3 anos, assentes em 3 pilares: 

 

1) Atividade local (Ibéria, Polónia, Brasil e Reino Unido); 

2) Ângulo Chinês; e 

3) Negócio cross-border entre estas regiões e a China.  

 

As três principais unidades de negócio do Banco – Debt Financing, Advisory e Market-related 

Activities – apresentaram melhorias face a 2018, em particular a Direção de Mercado de 

Capitais, que reforçou a sua relevância em termos de emissões de clientes chineses em EUR e 

liderou algumas das mais importantes transações de dívida no mercado português. 

 

O Haitong Bank iniciou o ano de 2020 em melhor forma do que em 2019, com confiança 

reforçada no seu modelo de negócio e com maior credibilidade por parte dos principais 

parceiros incluindo Reguladores, Clientes, Colaboradores e Acionista.  

 

Nas atuais condições de volatilidade do mercado resultantes da propagação do COVID-19, 

cujos impactos económicos são ainda desconhecidos, o Haitong Bank está seguro de que a sua 

sólida posição de capital e elevada liquidez lhe permitirão enfrentar com confiança as 

incertezas futuras. No seguimento da presente pandemia, o Banco tomou as necessárias 

medidas de contingência numa perspetiva de continuidade de negócio, salvaguardando os 

seus colaboradores e a continuidade das suas atividades core e funções regulatórias. O 

Haitong Bank reafirma o seu compromisso com todos os seus parceiros, em especial os seus 

clientes. 
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Fundos Próprios 

 

O Haitong Bank mantém-se como um dos bancos mais bem capitalizados do setor em Portugal, 

com um rácio de Fundos Próprios Principais de Nível 1 (CET1) de 28,4% e um rácio de Fundos 

Próprios Totais de 35,9%. Esta forte posição de capital permite ao Banco alavancar a dimensão 

do seu Balanço de forma a apoiar os negócios de clientes em transações de crédito, subscrições, 

soluções de hedging e produtos de renda fixa. 

 

 
Fonte: Haitong Bank 

 

 

Outros temas relevantes 

 

Em junho, o Haitong Bank recebeu a autorização do Banco de Portugal para o estabelecimento 

de uma sucursal em Macau, cujo início de atividade está dependente da conclusão do processo 

de autorização junto da AMCM, a entidade reguladora local. Esta autorização é um passo crucial 

para o desenvolvimento da estratégia do Banco no futuro, uma vez que esta sucursal irá 

promover o fluxo de negócios cross-border não só na chamada Great Bay Area, que inclui Macau, 

Hong Kong e a província chinesa continental de Guangdong (Cantão), como também noutras 

partes da China e na região Ásia-Pacífico. 

 

 

 

 

PRINCIPAIS INDICADORES

(milhões de euros)

Resultados

Produto Bancário 108 99 69

Custos Operacionais -72 -78 -126

Resultado Operacional 36 21 -57

Imparidades e Provisões -23 -26 -79

Resultado Líquido 8 1 -130

Balanço

Total de Ativo 2 607 2 895 3 276

Total de Passivo 1 991 2 279 2 742

Total de Capital Próprio 616 616 534

Eficiência

Rácio Cost to Income 67% 82% 179%

Qualidade do Crédito

Rácio de crédito não produtivo ("NPL ratio") 3,6% 8,2% 37,0%

Solvabilidade

Rácio Fundos Próprios Principais de Nível 1 (phased-in) 28,4% 22,9% 21,2%

Rácio Fundos Próprios Totais (phased-in) 35,9% 28,9% 21,3%

2019

dezembro

2018

dezembro

2017

dezembro

(reexpresso)
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Em outubro, a S&P reviu em alta o rating de longo prazo do Haitong Bank, para BB com outlook 

estável, com base no desempenho recente e na melhoria das perspetivas futuras do Banco.  

 

Em dezembro, o Haitong Bank concretizou a operação de alienação da totalidade do capital 

social da Haitong Investment Ireland p.l.c., sociedade constituída e sediada na República da 

Irlanda, à Haitong International Holdings Limited, resultante do contrato de compra e venda de 

ações celebrado no dia 30 de setembro de 2019.  O preço da venda foi de 12 milhões de euros. 

 

 

Sobre o Haitong Bank 

 

O Haitong Bank, S.A. faz parte da Haitong Securities Co. Ltd, um dos bancos de investimento e 

sociedades de intermediação de valores mobiliários líderes na China e uma sociedade chinesa 

pioneira na prestação de serviços financeiros em mercados globais. O Grupo Haitong opera em 

14 países na Ásia, Europa, América do Norte e América do Sul e presta serviços de corretagem 

de títulos, wealth management, banca de investimento, gestão de ativos, private equity e 

serviços de leasing financeiro. 

 

O Haitong Bank oferece uma combinação de competências nas áreas de structured finance, 

mercado de capitais, assessoria em fusões e aquisições, renda fixa, gestão de ativos e private 

equity. Através dos seus escritórios em Portugal, Espanha, Reino Unido, Polónia e Brasil, e com 

base na sua forte experiência em operações cross-border, o Haitong Bank aproxima clientes e 

oportunidades de negócio através de uma rede alargada, contando com uma equipa de mais de 

trezentos profissionais. 

 

 

 

 

 

 


