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NGÂN HÀNG TNHH MỘT THÀNH VIÊN HSBC (VIỆT NAM) 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2012- NHỮNG ĐIỂM NỔI BẬT 

 
**Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) công bố 

lợi nhuận trước thuế đạt 1.878 tỷ VNĐ** 

 
 
Nhận định của Tổng Giám Đốc – Sumit Dutta 
 
Ngân hàng HSBC tại Việt Nam tiếp tục tăng trưởng vững mạnh trong năm 2012, với các 
khoản vay dành cho khách hàng tăng 40% so với năm trước. Trong bối cảnh và điều kiện thị 
trường tài chính và ngành ngân hàng tại Việt Nam còn nhiều thách thức, Ngân hàng vẫn duy 
trì được sức mạnh về vốn và thanh khoản tốt, thể hiện niềm tin của khách hàng Việt Nam vào 
Ngân hàng HSBC như một tổ chức tài chính an toàn. Ngân hàng đã rất hân hạnh nhận được 
bằng khen của Thủ tướng dành cho doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và có đóng góp lớn đối 
với sự phát triển của Việt Nam. Thành tựu này cũng nhấn mạnh vị thế của Việt Nam là một 
trong những thị trường chiến lược đối với Tập đoàn tại khu vực Châu Á. 
 
 
Sức mạnh về vốn và vị thế về thanh khoản  

Tiếp tục tạo vốn tốt. HSBC có tỉ lệ an toàn vốn (tính theo qui định của Thông tư 13/2010/TT-
NHNH và Thông tư 19/2010/TT-NHNN) là 12% tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2012 (tỉ lệ 
an toàn vốn tối thiểu mà Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam yêu cầu là 9%). 

Giữ vị thế vững mạnh về thanh khoản để tiếp tục phát triển kinh doanh bền vững. Trong năm 
2012, tiền gửi của khách hàng tăng 5.307 tỷ VNĐ, đạt được 44.613 tỷ VNĐ và tổng vốn vay 
cho khách tăng 9.200 tỷ VNĐ, đạt được 32.043 tỷ VNĐ. 

  
 
Kết quả kinh doanh bền vững 
 
Lợi nhuận trước thuế  đạt mức 1.878 tỷ VNĐ. 
 
Tổng thu nhập từ hoạt động kinh doanh chưa kể đến các khoản chi phí dự phòng rủi ro tín 
dụng đạt mức 4.022 tỷ VNĐ. 
 
Tổng chi phí hoạt động kinh doanh là 1.793 tỷ VNĐ, tiết kiệm 4% tương đương 74 tỷ VNĐ 
(chi phí năm 2011 là 1.867 tỷ VNĐ)  
 
Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2012, dự phòng rủi ro tín dụng chiếm 1,09% trên tổng số cho 
vay khách hàng. 
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Tổng tài sản của ngân hàng tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2012 đạt mức 65.877 tỷ VNĐ. 
 
 
Một năm với danh hiệu xuất sắc do các tổ chức uy tín bầu chọn: 
 
 

• Ngân hàng nước ngoài tốt nhất Việt Nam trong bảy năm liên tiếp 2006-2012 do tạp 
chí FinanceAsia bình chọn 

 
• Ngân hàng Lưu ký tốt nhất tại Việt Nam 2012 do Asset Triple A và Global Finance 

bình chọn 
 

• Ngân hàng Lưu ký trong nước tốt nhất tại Việt Nam 2012 do Asset Triple A bình chọn 
 

• Ngân hàng có thị phần ngoại hối Tốt nhất Việt Nam 2012 do Euromoney FX Survey 
bình chọn 

 
• Ngân hàng Quản lý tiền tệ tốt nhất trong nước 2012 do Euromoney  bình chọn 

 
• Bằng khen của Thủ tướng cho ngân hàng có “Thành tích hoạt động kinh doanh và 

đóng góp vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế Việt Nam” 
 

 

ends/more 

Thông tin báo chí xin vui lòng liên hệ: 

Hà Lâm Tú Quỳnh  +84 8 3520 4128  quynhltha@hsbc.com.vn 

 
Ghi chú cho Ban Biên tập: 
 
 
1. HSBC tại Việt Nam 
Ngân hàng HSBC mở văn phòng đầu tiên ở Sài Gòn (nay là Thành phố Hồ Chí Minh) vào năm 1870 và đã có 
mặt  tại Việt Nam trên 140 năm. Tháng 1 năm 2009, HSBC là ngân hàng nước ngoài đầu tiên thành lập ngân 
hàng 100% vốn nước ngoài với tên gọi Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam). 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 hai văn phòng đại diện tại Hải Phòng và Vũng Tàu. HSBC hiện là một trong 
những 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 khoảng 6.600 văn phòng và 
chi nhánh tại 81 quốc gia và vùng lãnh thổ và tài sản trị giá 2.692,5 tỷ đô la Mỹ tính tới 31 tháng 12 năm 2012, 
Tập đoàn HSBC là một trong những tổ chức dịch vụ tài chính và ngân hàng lớn nhất thế giới. 


