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Haitong Securities Co. Ltd. anuncia resultados de 2021 

 

O Acionista do Haitong Bank, S.A. registou um notável crescimento 

de 17,9% do Resultado Líquido para €1,8 mil milhões em 2021 
 

 

Destaques de Desempenho de 2021 

 
 Receitas totais e outros resultados: RMB 57,8 mil milhões (€8,0 mil milhões); 

crescimento homólogo de +6,5%  

 

 Resultados antes de Impostos: RMB 18,5 mil milhões (€2,6 mil milhões); 

crescimento homólogo de +17,7% 

 

 Resultado líquido: RMB 12,8 mil milhões (€1,8 mil milhões) vs. RMB 10,9 mil 

milhões (€1,4 mil milhões) em 2020; crescimento homólogo de +17,9% 

 

 Ativos totais: RMB 745 mil milhões (€103,5 mil milhões); crescimento 

homólogo de +7,3%  

 
Nota: Taxa de Câmbio de EUR/RMB 7,1947 a 31 de dezembro de 2021 e EUR/RMB 8,0225 a 31 dezembro de 2020

 

Análise Financeira 

 

O Acionista do Haitong Bank, S.A. (“Haitong Bank”) – Haitong Securities Co. Ltd. (“Haitong 

Securities”) – anunciou um Resultado Líquido de RMB 12,8 mil milhões (€1,8 mil milhões) em 

2021, que compara com RMB 10,9 mil milhões (€1,4 mil milhões) em 2020. O resultado antes 

de impostos atingiu os RMB 18,5 mil milhões (€2,6 mil milhões), um crescimento de 17,7% face 

ao ano anterior. As receitas totais e outros resultados foram de RMB 57,8 mil milhões (€8,0 mil 

milhões), o que representa um crescimento homólogo de +6,5%.  

 

A área de banca de investimento da Empresa continua a liderar o ranking da indústria, tanto em 

termos de número de Ofertas Públicas Iniciais (IPO) como em termos de dimensão de ofertas. A 

atividade de Gestão de Ativos continuou a sua trajetória de melhoria e atingiu um novo máximo 

histórico com um total de Ativos sob Gestão (AuM) de cerca de RMB 1,9 biliões (€ 264 mil 

milhões). O negócio de Leasing Financeiro da Haitong Securities atingiu ativos totais superiores 

a RMB 100 mil milhões (€ 14 mil milhões) e registou um resultado líquido recorde. O Grupo 



  Comunicado – 30 de março de 2022 

2 
 

continuou a consolidar a sua estratégia de internacionalização, com a Haitong International 

Securities, uma das suas principais subsidiárias, a manter a posição de liderança na banca de 

investimento, e o Haitong Bank a iniciar a atividade na sua Sucursal de Macau. 

 

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

negócio, com uma sólida estrutura de ativos e uma forte posição de liquidez. No final de 2021, 

os Ativos Totais atingiram RMB 745 mil milhões (€103,5 mil milhões), o que representa um 

crescimento homólogo de 7,3%. 

 

 

Sobre a Haitong Securities 

 

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

capitalização bolsista de €16,4 mil milhões. 

 

A Haitong Securities posiciona-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 340 sucursais de 

títulos e futuros (301 sucursais de títulos e 39 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 19 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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