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Haitong Securities Co. Ltd. anuncia resultados preliminares de 20201 

 

Apesar da pandemia, o Acionista do Haitong Bank registou um 

notável crescimento de 14,2% do Resultado Líquido para                 

€1,4 mil milhões em 2020 
 

 

Destaques de Desempenho de 2020 

 

 Receitas totais: RMB 38,2 mil milhões (€4,7 mil milhões); crescimento 

homólogo de +9,5%  

 

 Resultados antes de Impostos: RMB 15,8 mil milhões (€2,0 mil milhões); 

crescimento homólogo de +14,6% 

 

 Lucro líquido: RMB 10,9 mil milhões (€1,4 mil milhões) vs. RMB 9,5 mil milhões 

(€1,2 mil milhões) em 2019; crescimento homólogo de +14,2% 

 

 Ativos totais: RMB 694 mil milhões (€86,5 mil milhões); crescimento homólogo 

de +8,9%  

 
Nota: Taxa de Câmbio de EUR/RMB 8,0225 a 31 dezembro 2020. 

 

Análise Financeira 

 

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

Resultado Líquido de RMB 10,9 mil milhões (€1,4 mil milhões) em 2020, que compara com RMB 

9,5 mil milhões (€1,2 mil milhões) em 2019. O resultado antes de impostos atingiu os RMB 15,8 

mil milhões (€2,0 mil milhões), um crescimento de 14,6% face ao ano anterior. As receitas totais 

foram de RMB 38,2 mil milhões (€4,7 mil milhões), o que representa um crescimento homólogo 

de +9,5%, beneficiando do bom desempenho dos principais mercados bolsistas e das atividades 

de trading, bem como do aumento do volume de transações.  

 

                                                           
1 Dados contabilísticos preliminares e não auditados preparados de acordo com os princípios GAAP da República Popular da China 
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Durante 2020, e apesar da pandemia provocada pela COVID-19 que levou a oscilações no 

desempenho dos mercados de valores mobiliários em Shangai e Shenzhen, verificou-se uma 

tendência positiva e um aumento homólogo dos volumes transacionados: o Índice Compósito 

de Shangai valorizou 14% e o Índice Compósito de Shenzhen subiu 39% em 2020. 

 

O Grupo Haitong manteve um desempenho operacional estável em todas as suas linhas de 

negócio, com uma sólida estrutura de ativos e um forte nível de liquidez. No final de 2020, os 

Ativos Totais atingiram RMB 694 mil milhões (€86,5 mil milhões), o que representa um 

crescimento homólogo de 8,9%. 

 

 

Sobre a Haitong Securities 

 

A Haitong Securities é uma empresa cotada nas Bolas de Shangai e Hong Kong, com uma 

capitalização bolsista de RMB 135,6 mil milhões, equivalente a €17,4 mil milhões. 

 

A Haitong Securities tem uma destacada e abrangente plataforma financeira, posicionando-

se no top 3 do ranking de empresas financeiras e de corretagem na China. O Grupo tem uma 

rede de sucursais que cobre 6 centros financeiros mundiais, em Nova York, Londres, Tóquio, 

Shangai, Singapura e Hong Kong. O grupo tem 344 sucursais de títulos e futuros (304 sucursais 

de títulos e 40 sucursais de 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 serve cerca de 17 milhões de clientes a nível doméstico e internacional.     

 

Através da Haitong International, do Haitong Bank, e de uma sucursal na Free Trade Zone de 

Shangai, o grupo tem vindo a crescer a nível internacional, fora da China, em particular na região 

de Ásia-Pacífico, Europa, Estados Unidos e América Latina. 
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