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A Haitong Securities Co. Ltd – acionista do Haitong Bank, S.A. –  

regista um significativo Resultado Líquido de EUR 1,2 mil milhões 

em 2019, um crescimento homólogo de 83% 
 

Anuncia aumento de capital de até RMB 20 mil milhões (EUR 2,5 mil 

milhões) para reforçar o balanço e suportar crescimento 
 

 

Destaques de Desempenho de 2019  

 

 Total de Receitas: aumento homólogo de 33,3% para RMB 51,6 mil milhões 

(EUR 6,7 mil milhões) 

 

 Resultado antes de impostos: crescimento homólogo de 83,2% para RMB 13,9 

mil milhões (EUR 1,8 mil milhões) 

 

 Resultado Líquido: RMB 9,5 mil milhões (EUR 1,2 mil milhões) em 2019, um 

aumento de 82,8% face aos RMB 5,2 mil milhões (EUR 0,7 mil milhões) 

registados em 2018  

  

 Total de Ativos: aumento de 10,8% para RMB 637 mil milhões (EUR 81,5 mil 

milhões) em 2019 

 
Nota: taxa de câmbio média em 2019 do EUR/RMB de 7,73 e de 7,81 em 31/12/2019

 

Análise Financeira 

 

O acionista do Haitong Bank – Haitong Securities Co. Ltd. (“Haitong Securities”) – anunciou um 

Resultado Líquido de RMB 9,5 mil milhões em 2019, que compara com os RMB 5,2 mil milhões 

registados em 2018. O Resultado antes de impostos foi de RMB 13,9 mil milhões, aumentando 

83,2% face ao período homólogo.  

 

Este forte desempenho decorre do significativo aumento das receitas, que cresceram 33,3% em 

2019 para RMB 51,6 mil milhões. As comissões provenientes da consolidação do negócio de 
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wealth management (que inclui serviços financeiros ao retalho e high-net worth), a expansão 

do negócio de banca de investimento e o aumento dos ativos sob gestão (AuM) no negócio de 

asset management contribuíram substancialmente para este desempenho, bem como os 

ganhos com a atividade de trading.  

 

A atividade internacional, que gerou RMB 17,1 mil milhões, representou 33% de receitas totais 

do Grupo. 

 

Os Ativos Líquidos registaram um aumento de 10,8% em 2019. A rentabilidade média ponderada 

sobre os ativos líquidos foi de 7,8% em 2019, aumentando face aos 4,4% registados em 2018.  

 

Principais Indicadores Financeiros da Haitong Securities 

 
                                                        Fonte: Haitong Securities Co. Ltd. 

 

Sobre a Haitong Securities 

 

A Haitong Securities, que ocupa o segundo lugar do ranking dos maiores bancos de 

investimento na China, opera uma vasta e singular plataforma de serviços financeiros. A rede 

de sucursais da Haitong Securities abrange seis centros financeiros internacionais em Nova 

Iorque, Londres, Tóquio, Singapura, Hong Kong e Xangai. A Haitong Securities tem 340 agências 

de corretagem ao longo de 30 províncias, municípios e regiões autónomas da República Popular 

da China. Além disso, estabeleceu ainda sucursais ou subsidiárias em 14 países e regiões em 

cinco continentes (Ásia, Europa, América do Norte, América do Sul e Oceânia). Com uma rede 

de agências na China e uma presença internacional estratégica, a Haitong Securities tem vindo 
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a construir uma base de clientes estável e de dimensão considerável. A 31 de dezembro de 2019, 

contava com aproximadamente 15,5 milhões de clientes domésticos e internacionais.  

 

Em 2019, a Haitong Securities e as suas subsidiárias foram líderes em diversos segmentos de 

negócio, tais como Banca de Investimento, Emissões de Obrigações, Research, Gestão de Ativos, 

entre outros. Em Hong Kong, a subsidiária Haitong International liderou o ranking dos bancos 

de investimento no que se refere ao número de IPOs executados e à subscrição de projetos de 

financiamento de equity.  

 

 

Capital 

 

A posição de Capital da Haitong Securities proporciona uma base sólida para que esta possa 

otimizar e transformar o seu negócio, bem como satisfazer as necessidades diversas dos seus 

clientes domésticos e internacionais em serviços financeiros. Ainda assim, a Haitong Securities 

anunciou um aumento de capital social de até RMB 20 mil milhões, através de uma colocação 

privada, para poder continuar a crescer e gerir os atuais desafios globais. 

 

 

Outros temas relevantes  

 

A 25 de março de 2020, a Haitong Securities e a sua subsidiária Haitong Bank, sediada em 

Portugal, juntamente com as autoridades municipais de Xangai e o Grupo FOSUN, enviou para 

a cidade do Porto material e equipamento médico, no contexto da relação entre as duas cidades 

enquanto cidades geminadas desde 1995. A cerimónia foi organizada pelo Foreign Affairs Office 

(FAO) de Xangai nas imediações do Aeroporto de Pudong, para marcar o envio da doação 

conjunta. Estiveram presentes o Cônsul-Geral de Portugal em Xangai, Israel Saraiva, um dos 

Subdiretores-gerais do FAO, senhor Liu Guangyong, o Vice-Presidente Grupo FOSUN e DG 

Fundação Fosun, senhor Li Haifeng, e o CEO do Grupo Haitong Securities, senhor Qu Qiuping. 
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