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Haitong Securities Co. Ltd. – acionista do Haitong Bank – anunciou 

resultados semestrais para 2020 

O acionista do Haitong Bank – Haitong Securities Co. Ltd. (“Haitong 

Securities”) – mantem em 2020 uma elevada rentabilidade apesar da 

pandemia da COVID-19, tendo anunciado um Resultado Líquido de € 

690 milhões no 1º semestre de 2020, em linha com o resultado 

record atingido em 2019. 
 

 

Destaques 1º Semestre 2020 

 Receitas: RMB 25,9bn (€ 3,3 mil milhões); -0,37% vs. 1S19 

 

 Resultados antes de Impostos: RMB 7,8bn (€ 0,98 mil milhões); -2,30% vs. 

1S19 

 

 Lucro liquido: RMB 5,48 mil milhões (€ 690 milhões) vs. RMB 5,53 mil milhões 

(€ 707 milhões) em 1H19; -0.78% vs. 1S19 

 

 Ativos totais: RMB 581 mil milhões (€ 85,8 mil milhões); +7,03% vs. 1H19  

 
Nota: Taxa de Cambio de EUR/RMB7.95 a 30 junho 2020. 

 

Análise Financeira 

 

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

Resultado Líquido de RMB 5,48mil milhões (€ 690 milhões) no 1º semestre de 2020, em linha 

com o resultado record atingido em 2019 de RMB 5,53mil milhões (€ 707 milhões). O resultado 

antes de impostos atingiu os RMB 7,8mil milhões (€ 980 milhões de Euros) o segundo mais 

elevado de sempre logo após o record atingido em 2019. As receitas totais foram de RMB 

25,9mil milhões (€ 3,3 mil milhões) -0,37% face ao 1S19, beneficiando de uma favorável 

evolução da receita com comissões de +18,4% vs. 1S19.   

 

Durante o 1º semestre 2020, a base de clientes de gestão de wealth management cresceu em 

8,5% para 12,46 milhões de clientes com um crescimento anualizado de 11,6% nos ativos para 

um total de RMB 2,05 bilhões. A negociação de títulos e fundos nas bolsas chinesas cresceram 
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28,3% e contribuíram com um crescimento homologo de 26,4% nos volumes negociados pela 

Haitong Securities no 1S20.  

As atividades de Mercado de capitais cresceram apesar das condições exigentes impostas pela 

situação de pandemia, e a Haitong Securities ficou em terceiro lugar na atividade de equity 

financing na China. A atividade de divida nos mercados de capitais foi particularmente forte na 

China tendo a Haitong Securities conseguido um resultado histórico com crescimento de 26% 

em emissões de divida com tomada firme. No mercado de emissões corporativas de High yield 

Asiático G3 (excluindo Japão), a Haitong Securities ficou em primeiro lugar em número de 

operações com tomada firme e em terceiro ao nível de volume de tomada firme.  

Sendo uma das entidades financeiras chinesas mais fortes no Mercado internacional, a Haitong 

Securities cresceu as receitas operacionais em mercados internacionais em 0,9% para 

RMB8,4mil milhões (32% das receitas totais). 

No primeiro semestre de 2020, sob a linha da estratégia geral, a empresa aderiu a uma operativa 

prudente, focada nas principais linhas de negócio, numa estratégia colaborativa, com reforço da 

gestão e controlo ao nível do grupo, e foco em atividades centradas no cliente, devido a um 

contexto complexo tanto a nível domestico como internacional.   

 

Capital 

 

Em 6 de Agosto, 2020 a Haitong Securities concluiu um aumento de capital de € 2,4 mil milhões, 

no seguimento de uma colocação privada de ações.  

A casa-mãe do Haitong Bank emitiu 1.562.500.000 Ações de Classe A, que serão admitidas à 

cotação na Bolsa de Shanghai. 

O reforço de capital, no montante de €2,4 mil milhões, permitirá à Haitong Securities continuar 

a crescer como um dos principais bancos de investimento e sociedade de intermediação de 

valores mobiliários na China, pioneira na prestação de diversos serviços financeiros em 

mercados internacionais. 

A Haitong Securities é uma entidade cotada nas Bolsas de Shanghai e de Hong Kong, com uma 

capitalização bolsista total de RMB 165,45 mil milhões, equivalente a € 20,45 mil milhões. 

 

Sobre a Haitong Securities 

 

A Haitong securities tem uma destacada e abrangente plataforma financeira no top 3 do 

ranking de empresas financeiras e de corretagem na China. O Grupo tem uma plataforma que 

cobre 6 centros financeiros mundiais, em Nova York, Londres, Tóquio, Shangai, Singapura e Hong 

Kong. No final do ultimo período reportado, o grupo tinha 344 sucursais de títulos e futuros 

espalhadas por mais de 30 províncias, municípios e regiões autónomas na Republica Popular da 

China. A empresa também estabeleceu sucursais e subsidiárias em 14 países e regiões em 5 

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

sucursais espalhada pelo país e uma estratégica presença internacional, o grupo construiu uma 

significativa e estável base de clientes. No final do período reportado, o Grupo detinha 

aproximadamente 17 milhões de clientes a nível domestico e internacional.     
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Através da aquisição e consolidação da Haitong International e do Haitong Bank, e do 

estabelecimento de uma sucursal na zona de comercio livre de Shangai, o grupo estabeleceu 

uma destacada plataforma internacional e adquiriu vantagens de precursor na região de Asia 

Pacifico, e também uma reserva estratégica prospetiva na Europa e Estados Unidos. 

 

 

Para mais informações, por favor contacte a AMP 

Associates: 

João Costa Pereira 

+ 351 211 921 396 / +351 927 489 394  
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