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Lợi nhuận trước thuế (‘PBT’) đạt 3,5 tỉ đô la Mỹ trong quí 3 năm 2012 (‘3Q12’) 

 
Lợi nhuận trước thuế theo báo cáo  trong 9 tháng đầu năm tính đến 30 tháng 9 năm 2012 đạt 

16,2 tỉ đô la Mỹ 
 

Lợi nhuận cơ bản trước thuế trong 9 tháng đạt 14,9 tỉ đô la Mỹ tăng 21% so với năm 2011 
 

 
Nhân tố chính giúp cải thiện lợi nhuận cơ bản trước thuế trong Quí 3 năm 2012 và 9 tháng đầu 
năm là sự gia tăng doanh thu của Khối nghiệp vụ ngân hàng quốc tế và thị trường tiền tệ, Khối 
dịch vụ tài chính doanh nghiệp và việc giảm dự phòng của nợ xấu và rủi ro tín dụng, đáng kể 
nhất là tại thị trường Bắc Mỹ. 
 
Chúng tôi tiếp tục đạt được những tiến bộ lớn trong việc triển khai các chiến lược bao gồm cả 
việc tiết kiệm 0,5 tỉ đô la kinh phí đóng góp trong quí vào tổng kinh phí tiết kiệm hàng năm 3,1 tỉ 
đô la Mỹ của tập đoàn. Hiện nay chúng tôi dự tính sẽ vượt chỉ tiêu tiết kiệm kinh phí từ 2,5 tỉ đô 
la Mỹ đến 3,5 tỉ đô la Mỹ vào cuối năm 2013. 
 
Chúng tôi đã gia tăng đầu tư vào các  thị trường mục tiệu và vào việc cải thiện qui trình cũng 
như công nghệ. Chúng tôi đã thực hiện 8 lần cắt giảm các hoạt động đầu tư và kinh doanh 
không hiệu quả kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2012, đưa con số cắt giảm tổng cộng lên 41 lần 
tính từ đầu năm 2011. 

 
Hệ số vốn cơ bản cấp 1 là 11,7% tại thời điểm 30 tháng 9 năm 2012. 
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Thông tin báo chí vui lòng liên hệ: 
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Ghi chú cho Ban biên tập: 
HSBC 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 



 

PUBLIC 

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.   
 
Ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải 
Ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải là sáng lập viên và là thành viên chủ chốt của Tập đoàn HSBC. 
Với 6,900 văn phòng và chi nhánh tại 80 quốc gia và vùng lãnh thổ và tài sản trị giá 2.721 tỷ đô la Mỹ 
tính tới 30 tháng 9 năm 2012, Tập đoàn HSBC là một trong những tổ chức dịch vụ tài chính và ngân 
hàng lớn nhất thế giới. 

 


