
News Release 
 

Thông tin được phát hành bởi:  

Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) 
  
Trụ sở chính:  

Địa chỉ: 235 Đồng Khởi, Quận 1, Tp. HCM, Việt Nam  

Web: www.hsbc.com.vn 

 

 

Ngày 27 tháng 2 năm 2012 
 

TẬP ĐOÀN HSBC ĐẠT 21,872 TỈ ĐÔ LA MỸ  
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ NĂM 2011 

 

Báo cáo tài chính- những điểm nổi bật 

 
HSBC đạt lợi nhuận trước thuế là 21,872 tỉ đô la Mỹ, tăng 2,835 tỉ đô la Mỹ, 
tương đương 15%, so với năm 2010. 

 
Lãi thuần từ hoạt động cho vay và tiền gửi đạt 40,662 tỉ đô la Mỹ, tăng 1,221 tỉ đô 
la Mỹ, hay tăng  3%, so với năm 2010. 
 
Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh trước quỹ dự phòng cho nợ xấu và rủi ro tín 
dụng là 72,280 tỉ đô la Mỹ, tăng 4,033 tỉ  đô la Mỹ, hay 6% so với năm 2010. 
 
Tổng chi phí hoạt động là 41,545 tỉ đô la Mỹ, tăng 3,857 tỉ đô la Mỹ, hay 10% so 
với năm 2010. Không tính đến sự thay đổi do việc đánh giá các khoản nợ theo 
giá thị trường, sự khác biệt về tiền tệ và ảnh hưởng từ các nghiệp vụ mua và bán 
doanh nghiệp và tính theo cùng một loại tiền tệ, chi phí hoạt động năm 2011 tăng 
8% so với năm 2010. 
 
Hệ số hiệu quả chi phí của HSBC là 57,5% so với 55,2% của năm 2010. 
 
Tỉ suất sinh lợi trên vốn cổ đông phổ thông bình quân là 10,9%, tăng từ mức 
9,5% so  với năm 2010, bao gồm cả giá trị thị trường của  các khoản nợ . 
 
Lợi nhuận có thể phân phối cho cổ đông phổ thông là 16,2 tỉ đô la Mỹ, tăng 27% 
so với năm 2010. 
 
Lợi nhuận trên cổ phiếu là 0,92 đô la Mỹ, tăng 26% so với năm 2010. 
 
 Cổ tức công bố trong năm 2011 đạt 0,41 đô la Mỹ cho mỗi cổ phiếu phổ thông, 
tăng 14% so với năm 2010. Trong đó chi trả cổ tức giữa kỳ lần thứ tư trong năm 
2011 đạt 0,14 đô la Mỹ trên mỗi cổ phiếu phổ thông. 
 
Dự phòng nợ xấu và rủi ro tín dụng năm 2011 là 12,127 tỉ đô la Mỹ, thấp hơn 
năm 2010 là 1,912 tỉ đô la Mỹ.  
 
Hệ số vốn cấp 1 cơ bản và tổng hệ số vốn cấp 1 của Tập đoàn được duy trì vững 
mạnh ở mức 10,1% và 11,5% tương ứng, tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2011. 
 
Tổng tài sản của Tập đoàn tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2011 là 2.556 tỉ đô la 
Mỹ, tăng 101 tỉ  đô la Mỹ hay tăng 4% so với thời điểm 31 tháng 12 năm 2010. 
 



 

 

Ông Stuart Gulliver, Tổng giám đốc Tập đoàn HSBC, nhận định:  
 

“Năm 2011 là một năm với nhiều bước tiến vượt bậc của HSBC. Chúng tôi đạt 
được lực phát triển cần thiết nhờ vào chiến lược tinh giản hóa bộ máy,  cải thiện về 
quản lý và điều hành của Tập đoàn, từ đó lợi tức được cải thiện và HSBC đã được 
định vị tăng trưởng tốt hơn. Chúng tôi đạt kết quả kinh doanh tốt tại các thị trường 
phát triển nhanh và có một năm doanh thu kỷ lục trong lĩnh vực dịch vụ tài chính 
doanh nghiệp. Tôi hài lòng với những bước tiến đã đạt được nhưng vẫn còn nhiều 
việc phải làm và chúng tôi đang tiếp tục tập trung vào việc hiện thực hóa các mục 
tiêu đề ra.” 

 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2011 CỦA  
NGÂN HÀNG HỒNG KÔNG VÀ THƯỢNG HẢI – CÁC ĐIỂM CHÍNH 

 
 
Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh trước khi trích lập quỹ dự phòng cho nợ xấu và rủi 
ro tín dụng tăng 12% đạt 147,170 tỉ đô la Hồng Kông (năm 2010 đạt 131,566 tỉ đô la 
Hồng Kông). 
 
Lợi nhuận trước thuế tăng 17% đạt 91,370 tỉ đô la Hồng Kông (năm 2010 đạt 77,885 
tỉ đô la Hồng Kông) 
 
Lợi nhuận có thể phân phối tăng 17% đạt 67,591 tỉ đô la Hồng Kông (năm 2010 đạt 
57,597 tỉ đô la Hồng Kông). 
 
Tỉ suất sinh lợi trên vốn cổ đông bình quân là 21,6% (năm 2010 là 21,1%) 
 
Giá trị tài sản tăng 11% đạt 5.607 tỉ đô la Hồng Kông (tại thời điểm 31 tháng 12 năm 
2010 đạt 5.040 tỉ đô la Hồng Kông) 
 
Hệ số an toàn vốn là 14,6%; hệ số an toàn vốn cơ bản là 12,4%. (so với hệ số an 
toàn vốn 14,7% và hệ số an toàn vốn cơ bản 11,7% tại thời điểm 31 tháng 12 năm 
2010). 
 
Hệ số hiệu quả chi phí là 46,1% (năm 2010 là 45,8%). 
 
 

ends/more 

 
 
Ghi chú cho Ban biên tập: 
 
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. 


