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O Haitong Bank, S.A. anuncia a melhoria da notação de rating de longo 

prazo pela S&P de BB- para BB 

 

 

 

Principais Destaques  

 

A melhoria da notação de rating reflete, de acordo com a S&P, a melhoria dos rácios 

de solvabilidade do Banco e a redução dos riscos do balanço  

O ‘Outlook’ é considerado estável o que é justificado pela expectativa da agência de 

rating de que o Haitong Bank vai continuar numa trajetória de melhoria do seu modelo 

de negócio e sustentabilidade 

De acordo com a S&P, o Haitong Bank continua a ser uma entidade estrategicamente 

importante para o acionista Haitong Securities Co. Ltd. 

 

 

 

Lisboa, 10 de outubro de 2019 – O Haitong Bank, S.A. (Haitong Bank) comunica hoje a subida 

da sua notação de rating de crédito de longo prazo atribuído pela S&P de BB- para BB com 

‘Outlook’ estável. A notação na escala de curto prazo manteve-se em B. 

 

A S&P destaca o aumento da rentabilidade, a redução da carteira de ativos não produtivos, o 

reforço da estrutura de capital e a sustentabilidade operacional do Banco como fatores que mais 

pesaram na melhoria da qualidade de crédito do Haitong Bank. 

 

Em particular, a S&P destaca a posição de capital do Banco que surge reforçada através dos 

aumentos de capital e da emissão de instrumentos AT1 desde a aquisição pelo Grupo Haitong, 

assim como pelos resultados líquidos positivos. O facto do Haitong Bank ter vindo a registar um 

resultado operacional positivo e consistente é um fator de conforto adicional. 

 

A agência de rating destaca a venda da subsidiária irlandesa e o seu impacto positivo na carteira 

de crédito não produtivo. Ao mesmo tempo, a S&P equaliza a qualidade de crédito do programa 

de notas EMTN emitidas pela entidade irlandesa à qualidade de crédito do Haitong Bank, ou 

seja, ambos os ratings são agora BB com Outlook estável, em resultado da manutenção do Keep 

Well Agreement do Haitong Bank relativamente aos detentores dessas notas. 
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O Banco entende que a melhoria da sua notação de rating é por natureza um processo gradual 

alicerçado nos resultados a longo prazo.  Por essa razão, esta notícia representa o 

reconhecimento independente dos progressos efetivos do Haitong Bank ao nível do 

reposicionamento do modelo de negócio, estrutura de governance e eficiência operacional, que 

culminaram na melhoria sustentada da performance financeira do Banco, tal como demonstram 

os resultados semestrais recentemente divulgados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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