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HSBC CHÂU Á ĐÃ ĐƯỢC ĐỊNH VỊ ĐỂ TĂNG TRƯỞNG 

HSBC KHU VỰC CHÂU Á- THÁI BÌNH DƯƠNG CÔNG BỐ ĐẠT 
13,3 TỈ ĐÔ LA MỸ LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ NĂM 2011 

 
 

HSBC khu vực Châu Á Thái Bình Dương đã công bố lợi nhuận trước thuế năm 2011 
theo báo cáo là 13,3 tỉ đô la Mỹ, tăng 15% so với  2011. Hoạt động kinh doanh tại 
khu vực châu Á Thái Bình Dương vẫn giữ vai trò đóng góp trọng yếu, chiếm đến 
61% lợi nhuận trước thuế của Tập đoàn HSBC trên toàn cầu trong năm 2011. 
 
Kết quả kinh doanh của HSBC ở khu vực châu Á Thái Bình Dương gia tăng do các 
nguồn doanh thu ngày càng đa dạng từ các hoạt động kinh doanh tại khu vực. Trong 
năm 2011, Hồng Kông đạt lợi nhuận trước thuế theo báo cáo là 5,8 tỉ đô la Mỹ so với 
5,7 tỉ đô la Mỹ trong năm 2010, tăng 2% theo báo cáo và tăng 5% xét theo lợi nhuận 
trước thuế cơ bản. Các quốc gia khác trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương đóng 
góp mức lợi nhuận trước thuế kỷ lục lên đến 7,5 tỉ đô la Mỹ trong năm 2011, tăng 
27% so với con số năm 2010 là 5,9 tỉ đô la Mỹ. Xét theo lợi nhuận trước thuế cơ bản 
thì mức lợi nhuận này tăng 24%. 
 
Ông Peter Wong, Tổng giám đốc HSBC khu vực Châu Á cho biết: “Kết quả kinh 
doanh của HSBC cho thấy chiến lược phát triển của HSBC đã mang lại kết quả tốt 
tại tất cả thị trường và lĩnh vực kinh doanh trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. 
Bằng cách tập trung vào nhóm tài sản có chất lượng tốt, vào các hoạt động kinh 
doanh dịch vụ thu phí cũng như kịp thời nắm bắt các cơ hội kinh doanh có liên quan 
đến đồng Nhân dân tệ đang phát triển thành đồng tiền phổ biến trên thế giới, HSBC 
khu vực Châu Á Thái Bình Dương đã định vị để tăng trưởng ổn định. Do nền kinh tế 
trong khu vực tiếp tục tăng trưởng nhanh hơn tốc độ tăng trưởng của các nền kinh tế 
đã phát triển, tôi tin rằng sức mạnh kết nối toàn cầu của chúng tôi là thế mạnh cốt lõi 
để  phục vụ cho các khách hàng tại địa phương, trong khu vực cũng như trên thế 
giới.” 
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1. HSBC Việt Nam 
Ngân hàng HSBC mở văn phòng đầu tiên tại Sài Gòn (nay là Tp. Hồ Chí Minh) vào năm 1870. Ngân 
hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) được chính thức đưa vào hoạt động ngày 01 tháng 01 
năm 2009. Hiện tại, mạng lưới hoạt động của ngân hàng bao gồm một sở giao dịch chính, một chi 
nhánh và năm phòng giao dịch tại Tp. Hồ Chí Minh, một chi nhánh, ba phòng giao dịch và một quỹ tiết 
kiệm tại Hà Nội, bốn chi nhánh tại Bình Dương, Cần Thơ, Đà Nẵng, và Đồng Nai và một văn phòng 
đại diện tại Hải Phòng. HSBC hiện là một ngân hàng nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam xét về mạng 
lưới hoạt động, sản phẩm, số lượng nhân viên và khách hàng.   
 
2. Ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải 
Ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải là sáng lập viên của Tập đoàn HSBC. Với 7.200 văn phòng và 
chi nhánh tại 85 quốc gia và vùng lãnh thổ và tài sản trị giá 2.556 tỉ đô la Mỹ tính tới 31 tháng 12 năm 
2011, Tập đoàn HSBC là một trong những tổ chức dịch vụ tài chính và ngân hàng lớn nhất thế giới. 
 


