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Haitong Securities Co. Ltd. anuncia resultados preliminares do 1º 

semestre de 20211 

 

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

regista um significativo Resultado Líquido de EUR 1,1 mil milhões no 

1º semestre de 2021, um crescimento homólogo de 47,8% 
 

 

 

Destaques de Desempenho do 1º semestre de 2021  

 Total de Receitas: aumento homólogo de 31,5% para RMB 23,4 mil milhões 

(EUR 3.0 mil milhões) 

 

 Resultado antes de impostos: crescimento homólogo de 47,5% para RMB 11,5 

mil milhões (EUR 1,5 mil milhões) 

 

 Resultado Líquido: RMB 8,1 mil milhões (EUR 1,1 mil milhões) no 1º semestre 

de 2021, um aumento de 47,8% face aos RMB 5,5 mil milhões (EUR 0,7 mil 

milhões) registados no período homólogo de 2020  

  

 Total de Ativos: aumento de 4,2% para RMB 723 mil milhões (EUR 94,2 mil 

milhões) comparativamente com o final de 2020 

 
Nota: taxa de câmbio média no 1º semestre de 2021 do EUR/RMB de 7,6742 .

 

Análise Financeira 

 

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

Resultado Líquido de RMB 8,1 mil milhões (EUR 1,1 mil milhões) no 1º semestre de 2021, o que 

representa um crescimento de 47,8% face ao período homólogo de 2020. O Resultado antes de 

impostos foi de RMB 11,5 mil milhões (EUR 1,5 mil milhões), aumentando 47,5% face ao período 

homólogo.  

 

                                                           
1 Dados contabilísticos preliminares e não auditados preparados de acordo com os princípios GAAP da República Popular da China 
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Este forte desempenho decorre do significativo aumento das receitas, que cresceram 31,5 % no 

1º semestre de 2021 para RMB 23,4 mil milhões (EUR 3,0 mil milhões). A atividade de 

corretagem continuou a crescer de forma sustentada, em linha com o aumento homólogo do 

volume transacionado nas Bolsas de Shanghai e Shenzhen neste período. As diversas atividades 

da Haitong Securities continuaram a desenvolver-se de forma muito positiva no período em 

análise, contribuindo para um crescimento de 47,4% nos resultados operacionais que atingiram 

RMB 11,5 mil milhões (cerca de EUR 1,5 mil milhões). 

 

Os Ativos Líquidos registaram um aumento de 4,2% no 1º semestre de 2021 face ao final de 

2020, alcançando RMB 723 mil milhões (EUR 94 mil milhões). A rentabilidade média ponderada 

sobre os ativos líquidos foi de 5,1% no 1º semestre de 2021, aumentando face aos 4,3% 

registados em igual período de 2020.  

 

Atualmente, o Grupo Haitong mantém uma atividade operacional estável em todas as áreas de 

negócio, uma notável estrutura de ativos e uma forte posição de liquidez. 

 

 

Sobre a Haitong Securities 

 

A Haitong Securities posiciona-se, desde 2007, entre as principais instituições com atividades de 

banca de investimento na China, em termos de ativos totais (acima de RMB 700 mil milhões). O 

Grupo Haitong detém cerca de 340 unidades de intermediação (300 unidades de intermediação 

de títulos e 40 unidades de intermediação de futuros) localizadas em 30 províncias, municípios 

e regiões autónomas da China. O Grupo Haitong opera em mais de 14 países e regiões em 5 

continentes, incluindo os principais mercados financeiros de Xangai, Hong Kong, Nova Iorque, 

Londres, Tóquio e Singapura. Com uma vasta plataforma de negócios na China e posicionado 

estrategicamente a nível internacional, o Grupo tem vindo a construir uma importante e estável 

base de clientes que atinge perto de 18 milhões de clientes dentro e fora da China. 

 

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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