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O Haitong Bank, S.A. anuncia os resultados de 2020 

 

O Haitong Bank, S.A. (“Haitong Bank”) informa sobre documentos de prestação de contas 

anuais, individuais e consolidadas, referentes ao exercício de 2020, aprovados pelo Conselho de 

Administração e a apresentar ao Acionista Único.  
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O Haitong Bank, S.A. anuncia os resultados de 2020 que comprovam 

a sua resiliência durante o período da pandemia  

 
 

 

 

Destaques de Desempenho de 2020 

 

 Resultado Líquido: objetivo de break-even atingido, com um Resultado Líquido 

em 2020 de 1,6 milhões de euros 

 

 

 Desempenho Operacional: redução de 20% dos Custos Operacionais para 58 

milhões de euros, contribuindo para um sólido Resultado Operacional de 24 

milhões de euros 

 

 

 Produto Bancário: 82 milhões de euros em 2020, o que demonstra uma forte 

recuperação face aos 24 milhões de euros gerados no primeiro semestre do 

ano 

 

 

 Qualidade dos Ativos: melhoria adicional no rácio de crédito não produtivo 

(NPL ratio), que caiu de 3,6% em 2019 para 1,9% em 2020 

 

 

 Posição de Capital: fortes posições de capital e de liquidez, com um rácio CET1 

de 22,7% e um rácio de Fundos Próprios Totais de 28,5% no final de 2020, bem 

como um rácio de liquidez (NSFR) de 157% 

 

 Negócio consolidado na Europa, América Latina e China 
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Análise Financeira 

 

O Haitong Bank, S.A. (Haitong Bank) comunica um Resultado Líquido de 1,6 milhões de euros 

em 2020, que compara com um resultado líquido de 7,5 milhões de euros registado em 2019. 

Este resultado espelha a enorme resiliência do Banco aos impactos provocados pela COVID-19, 

principalmente devido à natureza do negócio institucional e corporativo do Banco.  

 

Apesar das circunstâncias extremamente adversas, o Produto Bancário Total em 2020 foi de 82 

milhões de euros, o que demonstra uma forte recuperação face aos 24 milhões de euros gerados 

no primeiro semestre de 2020. O Banco registou um Resultado Operacional sólido de 24 milhões 

de euros, beneficiando do estrito controlo dos Custos Operacionais que registaram uma descida 

de 20% para 58 milhões de euros. 

 

O Banco continuou a registar progressos na melhoria da Qualidade dos seus Ativos em 2020, 

traduzidos numa descida do rácio de crédito não produtivo (NPL ratio) de 3,6% no final de 2019 

para 1,9% em dezembro de 2020. 

 

O Banco tem seguido uma estratégia consistente ao longo dos últimos três anos, com especial 

enfoque no reforço do franchise doméstico de clientes na Europa e América Latina, aliado a um 

fluxo de negócio recorrente com a China. Este modelo de negócio único posiciona o Banco como 

o impulsionador estratégico do Grupo Haitong na internacionalização fora da região Ásia-

Pacífico. 

 

 

Fundos Próprios 

 

O Haitong Bank mantém posições de capital e de liquidez sólidas, com um rácio de Fundos 

Próprios Principais de Nível 1 (CET1) de 22,7% e um rácio de Fundos Próprios Totais de 28,5% 

no final de 2020, permitindo ao Banco alavancar o seu Balanço através do apoio aos negócios 

de clientes em transações de crédito, subscrições, soluções de hedging e produtos de renda fixa. 
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Fonte: Haitong Bank 

 

 

 

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 

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

de títulos, wealth management, banca de investimento, gestão de ativos, private equity e 

serviços de leasing financeiro. 

 

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

mercado de capitais, assessoria em fusões e aquisições, 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 aproxima clientes e 

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

trezentos profissionais. 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPAIS INDICADORES

(milhões de euros)

Balanço

Total de Ativo 2 801 2 607 2 895

Total de Passivo 2 203 1 991 2 279

Total de Capital Próprio 598 616 616

Resultados

Produto Bancário 82 108 99

Custos Operacionais 58 72 78

Resultado Operacional 24 36 21

Imparidades e Provisões -12 -23 -26

Resultado Líquido 2 8 1

Eficiência

Rácio Cost to Income 71,3% 67,0% 82,0%

Qualidade do Crédito

Rácio de crédito não produtivo ("NPL ratio") 1,9% 3,6% 8,2%

Solvabilidade

Rácio Fundos Próprios Principais de Nível 1 (phased-in) 22,7% 28,4% 22,9%

Rácio Fundos Próprios Totais (phased-in) 28,5% 35,9% 28,9%

2020 2019 2018


