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HAITONG BANK, S.A.

Comunicado

O Haitong Bank, S.A. anuncia os resultados de 2021,
com sólida performance operacional

Destaques de Desempenho de 2021


Resultado Líquido: preservação da rentabilidade, com um Resultado Líquido
em 2021 de 3,6 milhões de euros (1,6 milhões de euros em 2020)



Desempenho Operacional: um sólido Resultado Operacional de 29 milhões de
euros, uma subida de 23% face a 2020



Produto Bancário: 89 milhões de euros em 2021, um aumento de 9,4% em
termos homólogos



Qualidade dos Ativos: bons indicadores de qualidade dos Ativos, com rácio de
crédito não produtivo (NPL ratio) de 2,1% e rácio de exposições não produtivas
(NPE ratio) de 1%



Posição de Capital: posições de capital e de liquidez robustas, com um rácio
CET1 de 18,9%, um rácio de Fundos Próprios Totais de 23,6% e um rácio de
liquidez (NSFR) de 142%



Novas iniciativas estratégicas com a abertura da Sucursal de Macau e
autorização regulatória para a Haitong Global Asset Management
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Análise Financeira
O Haitong Bank, S.A. (Haitong Bank) comunica um Resultado Líquido de 3,6 milhões de euros
em 2021, que compara com um resultado líquido de 1,6 milhões de euros registado em 2020.
Este resultado espelha a resiliência do Banco aos impactos ainda persistentes da pandemia, bem
como o foco do Banco em manter-se rentável.
Apesar do contexto de persistente volatilidade vivido em 2021, o Produto Bancário Total nesse
ano foi de 89 milhões de euros, o que demonstra um aumento de 9,4% face aos 82 milhões de
euros gerados em 2020. Apesar de a pandemia ter abrandado a execução de certos projetos,
algumas áreas de negócio como Structured Finance e Fixed Income registaram uma recuperação
significativa face aos níveis de anos anteriores e contribuíram para a melhoria registada no
desempenho global do Banco. O Banco manteve um estrito controlo dos seus custos, pelo que
o Resultado Operacional em 2021 registou um aumento de 23%, alcançando 29 milhões de
euros em 2021.
O Crédito a Clientes registou um notável aumento de 48%, para 620 milhões de euros, motivado
pelo forte desempenho da atividade de Structured Finance. O Banco preservou igualmente a
qualidade dos seus ativos, expressa nos rácios de crédito não produtivo (NPL ratio) e de
exposições não produtivas (NPE ratio) que atingiram 2,1% e 1,0% em 2021, comparativamente
com 1,9% e 3,5% em 2020, respetivamente.
O Banco tem vindo a executar uma estratégia consistente ao longo dos últimos 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. A abertura da Sucursal de Macau, que
iniciou atividades em outubro de 2021, terá um papel estratégico na aceleração do negócio
cross-border com um Ângulo Chinês, melhorando assim a coordenação com o Grupo Haitong
bem como permitindo ao Banco entrar na Greater Bay Area, uma das mais dinâmicas regiões
económicas do mundo.
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Fundos Próprios
O Haitong Bank continua a registar posições de capital e de liquidez sólidas, com um rácio de
Fundos Próprios Principais de Nível 1 (CET1) de 18,9% e um rácio de Fundos Próprios Totais de
23,6% no final de 2021, permitindo ao Banco alavancar o seu Balanço através do apoio aos
negócios de clientes em transações de crédito, subscrições, soluções de hedging e outros
produtos de renda fixa.

PRINCIPAIS INDICADORES
(milhões de euros)

2021
dezembro

2020
dezembro

2019
dezembro

Balanço
Total de Ativo

2,747

2,801

2,607

Total de Passivo

2,140

2,203

1,991

Total de Capital Próprio

607

598

616

Resultados
Produto Bancário

89

82

108

Custos Operacionais

-60

-58

-72

Resultado Operacional

29

24

36

Imparidades e Provisões

-20

-12

-23
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Eficiência
Cost to Income ratio

67.7%

71.3%

67.0%

Qualidade do Crédito
Rácio de crédito não produtivo ("NPL ratio")

2.1%

1.9%

3.6%

Solvabilidade
Rácio Fundos Próprios Principais de Nível 1 (phased-in)

18.9%

22.7%

28.4%

Rácio Fundos Próprios Totais (phased-in)

23.6%

28.5%

35.9%

Resultado Líquido

Fonte: Haitong Bank
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Sobre o Haitong Bank
O Haitong Bank, S.A. faz parte da Haitong Securities Co. Ltd, um banco de investimento e
sociedade de intermediação de valores mobiliários líder 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, derivados corporativos, renda fixa e
gestão de ativos. Através dos seus escritórios em Portugal, Espanha, Reino Unido, Polónia, Brasil
e Macau, e acesso global à Asia através do Grupo Haitong, o Haitong Bank aproxima clientes e
oportunidades de negócio através de uma rede alargada, contando com uma equipa de cerca
de trezentos e cinquenta profissionais.
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