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

2019 

 Sustentabilidade do Modelo de Negócio reflete-se em Lucros Sólidos 

 

 

Mensagem do CEO do Haitong Bank 

 

Criação de Valor  

 

É com sentido de dever cumprido que anuncio um importante progresso na oferta de valor aos 

nossos stakeholders. Os resultados do primeiro semestre de 2019 do Haitong Bank demostram 

a sustentabilidade do modelo de negócio do Banco: o Produto Bancário cresceu 30% e o 

Resultado Líquido atingiu o valor recorde de € 11 milhões. Temos uma posição de capital sólida 

e estamos totalmente comprometidos em continuar a oferecer soluções inovadoras aos nossos 

clientes. 

 

Entrada numa Nova Dimensão de Negócio 

 

O modelo de negócio do Banco permitiu ao Grupo Haitong expandir a sua atividade cross-

border por novas geografias. A combinação da presença nos mercados ocidentais com um 

acesso único aos fluxos de transações chinesas permitiu acrescentar uma nova dimensão ao 

modelo de negócio do Grupo como player em atividades cross-border. Neste sentido, é com 

satisfação que podemos afirmar que contribuímos para aumentar a oferta de valor acrescentado 

do Grupo Haitong.  

 

Uma Nova Cultura Corporativa 

 

Alicerçados numa cultura corporativa renovada e num excelente governo societário, assentes 

nos valores fundamentais de Transparência, Meritocracia, Perseverança e Integridade, foi 

possível reconstruir o Banco sobre bases sólidas e credíveis. 

 

 

Wu Min 

CEO 

Lisboa, 24 de setembro de 2019 
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Destaques de Desempenho 

 

O Resultado Líquido atingiu os € 11 milhões, o que compara com uma perda de € 2 

milhões registada no semestre homólogo 

O Produto Bancário atingiu os € 57 milhões, equivalente a um crescimento homólogo 

de 30% 

O Lucro Operacional atingiu os € 18 milhões, o que compara com os € 5 milhões 

registados no período homólogo 

A Posição de Capital do Banco está entre as mais sólidas do setor, com um rácio CET1 

de 24% e um rácio de Fundos Próprios Totais de 30% 

 

 

 

 

Análise Financeira 

 

Lisboa, 24 de setembro de 2019 – O Haitong Bank, S.A. (Haitong Bank) comunica hoje um 

Resultado Líquido de € 11 milhões no primeiro semestre de 2019. Este resultado compara com 

a perda líquida de € 2 milhões registada no primeiro semestre de 2018. 

 

Este sólido resultado teve origem no crescimento homólogo de 30% do Produto Bancário para 

€ 57 milhões nos primeiros seis meses de 2019, bem como em melhorias de níveis de eficiência. 

Os custos operacionais fixaram-se nos € 39 milhões e o produto bancário por colaborador 

aumentou em 36% face ao período homólogo. 

 

O Lucro Operacional atingiu os € 18 milhões de euros na primeira metade do ano 2019, o que 

compara com os € 5 milhões registados no mesmo período do ano passado. 

 

O Banco registou um desempenho positivo, demonstrando, assim, a sustentabilidade do seu 

modelo de negócio. O Haitong Bank tem sido bem-sucedido na originação de um fluxo de 

negócios relacionados com a China enquanto se mantém ativo em operações nos seus principais 

mercados domésticos na Europa e América Latina. De notar que durante este período, não 

houve quaisquer eventos extraordinários com impacto nos resultados. 

 

Relativamente à Qualidade dos Ativos, o Banco continuou a evoluir positivamente durante a 

primeira metade do ano. O rácio de NPL (crédito não produtivo) atingiu 4,6% em junho de 2019, 

um decréscimo face aos 8,2% em dezembro de 2018 – considerando a venda da subsidiária da 

Irlanda, refletida nas Contas como operação descontinuada desde dezembro de 2018. 
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Fundos Próprios 

 

O Haitong Bank está fortemente capitalizado, com um rácio de Fundos Próprios Principais de 

Nível 1 (CET1) de 24% e um rácio de Fundos Próprios Totais de 30%. Esta forte posição de capital 

dá ao Banco uma maior possibilidade de aumentar a dimensão do seu Balanço de forma a apoiar 

os negócios de clientes em transações de crédito, underwriting, corporate solutions e Renda 

Fixa. 

 

 
Fonte: Haitong Bank 

 

Outros Assuntos 

 

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. 

 

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 

PRINCIPAIS INDICADORES

(milhões de euros)

Balanço

Total de Ativo 2.946 2.895 3.263

Total de Passivo 2.327 2.279 2.642

Total de Capital Próprio 619 616 621

Resultados

Produto Bancário 57 99 44

Custos Operacionais -39 -78 -39

Resultado Operacional 18 21 5

Imparidades e Provisões -1 -26 -23

Resultado Líquido 11 1 -2

Qualidade do Crédito

Rácio de crédito não produtivo ("NPL ratio") 4,6% 8,2% 33,0%

Solvabilidade

Rácio Fundos Próprios Principais de Nível 1 (phased-in) 24,3% 22,9% 22,1%

Rácio Fundos Próprios Totais (phased-in) 30,4% 28,9% 28,0%

2019

junho

2018

dezembro

2018

junho

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

de títulos e futuros, banca de investimento, gestão de ativos, private equity, investimentos 

alternativos e leasing financeiro. 

 

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

mercado de capitais, assessoria em M&A, 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 conecta clientes e oportunidades de 

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

profissionais. 

 

 

 

 

 

Para mais informações, por favor contactar a 

AMP Associates: 

João Costa Pereira 

+ 351 211 921 396 / +351 927 489 394  

jcp@ampassociates.pt 

www.ampassociates.pt 
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