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TẬP ĐOÀN HSBC 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA KỲ NĂM 2012-NHỮNG ĐIỂM NỔI BẬT 
 

 
 Lợi nhuận trước thuế đạt 12,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 1,3 tỷ đô la Mỹ hay 11% so 

với nửa đầu năm 2011. 
 

 Lợi nhuận có thể phân phối cho cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông đạt 8,2 tỷ 
đô la Mỹ, giảm 777 triệu đô la Mỹ hay 9% so với nửa đầu năm 2011. 

 
 Lãi thuần từ hoạt động cho vay và huy động vốn đạt 19,4 tỷ đô la Mỹ, giảm 

859 triệu đô la Mỹ hay 4% so với nửa đầu năm 2011. 
 

 Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh trước khi trích lập quỹ dự phòng cho nợ 
xấu và rủi ro tín dụng khác đạt 36,9 tỷ đô la Mỹ, tăng 1,2 tỷ đô la Mỹ hay 3% 
so với nửa đầu năm 2011. 
 

 Tổng chi phí hoạt động là 21,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 694 triệu đô la Mỹ hay 3% so 
với nửa đầu năm 2011. 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 tăng 10%. 

 
 Hệ số hiệu quả chi phí của HSBC giữ nguyên ở mức 57,5%.  

 
 Dự phòng nợ xấu và rủi ro tín dụng khác là 4,8 tỷ đô la Mỹ trong nửa đầu năm 

2012, thấp hơn 467 triệu đô la Mỹ so với nửa đầu năm 2011. 
 

 Ban giám đốc đã công bố trả cổ tức giữa kỳ lần thứ hai năm 2012 là 0,09 đô 
la Mỹ cho một cổ phiếu phổ thông, tổng giá trị chi trả là 1,643 tỷ đô la Mỹ. 
  

 Hệ số vốn cơ bản cấp một và tổng hệ số vốn cấp một của Tập đoàn được duy 
trì vững mạnh ở mức 11,3% và 12,7% tại thời điểm 30 tháng 6 năm 2012. 

 
 Tổng tài sản của Tập đoàn tại thời điểm 30 tháng 6 năm 2012 là 2.652 tỷ đô la 

Mỹ, tăng 96,7 tỷ đô la Mỹ hay 4% so với thời điểm 31 tháng 12 năm 2011. 
 

 
 
 
 
 



 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NĂM 2012  
CỦA NGÂN HÀNG HỒNG KÔNG VÀ THƯỢNG HẢI 

 
 
 

Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh trước khi trích lập quỹ dự phòng cho nợ xấu và rủi 
ro tín dụng khác tăng 16%, đạt 84,977 tỷ đô la Hồng Kông (nửa đầu năm 2011 đạt 
73,456 tỷ đô la Hồng Kông). 
 
Lợi nhuận trước thuế tăng 25% đạt 57,988 tỷ đô la Hồng Kông (nửa đầu năm 2011 
đạt 46,234 tỷ đô la Hồng Kông) 
 
Lợi nhuận có thể phân phối tăng 30% đạt 44,690 tỷ đô la Hồng Kông (nửa đầu năm 
2011 đạt 34,292 tỷ đô la Hồng Kông). 
 
Tỉ suất sinh lợi trên vốn cổ đông bình quân là 24,8% (22,5% trong nửa đầu năm 
2011) 
 
Giá trị tài sản tăng 3% đạt 5.762 tỷ đô la Hồng Kông (tại thời điểm 31 tháng 12 năm 
2011 đạt 5.607 tỷ đô la Hồng Kông) 
 
Hệ số hiệu quả chi phí là 40,1% (45,2% trong nửa đầu năm 2011). 
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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 Phòng và Vũng Tàu. 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.   
  
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 tài sản trị giá 2.652 tỷ đô la Mỹ tính tới 30 tháng 6 năm 2012, tập đoàn HSBC là một trong những 
tổ chức dịch vụ tài chính và ngân hàng lớn nhất thế giới. 
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