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TẬP ĐOÀN HSBC 

BÁO CÁO TÁI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2013-NHỮNG ĐIỂM NỖI BẬT 
 

  

 
 Lợi nhuận trước thuế Quý 1 năm 2013 (1Q13) đạt 8,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 95% 

so với Quý 1 năm 2012 (1Q12). Lợi nhuận này bao gồm 0,2 tỷ đô la Mỹ giảm 
giá trị do việc đánh giá lại theo giá thị trường của các khoản nợ (1Q12  khoản 
này là 2,6 tỷ đô la Mỹ) và 1,1 tỷ đô la Mỹ lợi nhuận từ việc bán và phân loại lại 
một thành viên của tập đoàn (1Q12 khoản này là 0,2 tỷ đô la Mỹ). 
 

 Lợi nhuận trước thuế cơ bản 1Q13 là 7,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 34% so với 1Q12. 
Kết quả này chủ yếu phản ánh 0,8 tỷ đô la Mỹ do doanh thu tăng cao hơn và 
0,9 tỷ đô la Mỹ do dự phòng nợ xấu thấp hơn cùng với cải thiện đáng kể trong 
lĩnh vực vay tiêu dùng và mua nhà thế chấp trên thị trường. 
 

 Doanh thu cơ bản bao gồm khoản lợi nhuận thuần 0,6 tỷ đô la Mỹ khi hoàn tất 
giao dịch bán số cổ phần còn lại trong công ty Ping An và 0,5 tỷ đô la Mỹ điều 
chỉnh có lợi đối với các hợp đồng phái sinh dựa trên việc đánh giá lại theo giá 
thị trường. Doanh thu còn lại ở các lĩnh vực hầu như không thay đổi. Chúng 
tôi đạt được sự tăng trưởng trong doanh thu ở những lĩnh vực trọng yếu như 
vay thế chấp mua nhà ở và khối Dịch vụ tài chính Doanh nghiệp tại các thị 
trường như Hồng Kông và Anh và khối Dịch vụ thị trường vốn và nợ. 
 

 Chi phí hoạt động cơ bản giảm 2% so với 1Q12. Chúng tôi đã tiết kiệm thêm 
0,4 tỷ đô la Mỹ trong 1Q13. 

 
 Hệ số hiệu quả chi phí cơ bản của HSBC đạt được mức 53,2% trong 1Q13 so 

với mức 56,9% của 1Q12 
 

 Hệ số vốn cơ bản cấp một là 12,7% tại thời điểm 31 tháng 3 năm 2013, tăng 
từ 12,3% tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2012. 
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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 80 quốc gia và vùng lãnh thổ và tài sản trị giá 2.681 tỷ đô la Mỹ tính tới 31 tháng 3 năm 2013, Tập 

đoàn HSBC là một trong những tổ chức dịch vụ tài chính và ngân hàng lớn nhất thế giới. 
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