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TẬP ĐOÀN HSBC 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2013-NHỮNG ĐIỂM NỔI BẬT 
 

• Lợi nhuận trước thuế  tăng 30% trong Quý 3 năm 2013 (3Q13) đạt 4,53 tỷ đô 

la Mỹ so với 3,481 tỷ đô la Mỹ vào cùng kỳ năm 2012 (3Q12). 

• Lợi nhuận trước thuế cơ bản đạt 5,056 tỷ đô la Mỹ, tăng 10% so với 4,603 tỷ 

đô la Mỹ trong Quý 3 năm 2012. 

• Lợi nhuận trước thuế theo báo cáo 9 tháng đầu năm tính đến ngày 30 tháng 9 

năm 2013 tăng 15%, đạt 18,601 tỷ đô la Mỹ, 2,383 tỷ đô la Mỹ cao hơn so với 

lợi nhuận của cùng kỳ năm 2012. 

• Lợi nhuận trước thuế cơ bản của 9 tháng đầu năm tính đến ngày 30 tháng 9 

năm 2013  tăng 34% đạt 18,145 tỷ đô la Mỹ, 4,640 tỷ đô la Mỹ cao hơn so với 

cùng kỳ năm ngoái. 

• Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu và cổ tức trên mỗi cổ phiếu trong 9 tháng đầu 

năm tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2013 lần lượt tương ứng là  0,71 và 0,30 

đô la Mỹ so với con số 0,58 và 0,27 đô la Mỹ của cùng kỳ năm ngoái. 

• Tỷ số lợi nhuận thường niên trên vốn cổ đông tăng 1,5 điểm- tỷ số này của 9 

tháng đầu năm tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2013 là 10,4% so với con số 

8,9% của  cùng kỳ năm 2012. 

• Các thị trường chủ lực của Tập đoàn là Anh Quốc và Hồng Kông đóng góp 

hơn một nửa lợi nhuận truớc thuế cơ bản của cả Tập đoàn trong Quý 3 và từ 

đầu năm đến nay. Chúng tôi kỳ vọng cả hai thị trường này sẽ có sự tăng 

trưởng GDP trong năm 2014 cao hơn 2013. 

• Doanh thu ổn định.- doanh thu cơ bản trong 3Q13 là 15,588 tỷ đô la Mỹ gần 

như không thay đổi lớn so với doanh thu trong 3Q12 là 15,661 tỷ đô la Mỹ. 

Chúng tôi có sự tăng trưởng doanh thu trên khắp các lĩnh vực kinh doanh tại 

Hồng Kông. 

• Chi phí hoạt động cơ bản giảm trong 3Q13. Chí phí hoạt động cơ bản 3Q13 là 

9,572 tỷ đô la Mỹ  giảm 4% so với mức chi phí  9,952 tỷ đô la Mỹ của cùng kỳ 

năm ngoái. Ngoại trừ những khoản chi phí đáng kể đã được biết, chi phí hoạt 

động tăng lên liên quan đến chi phí đầu tư, trượt giá lương và các chi phí 

pháp lý. 

• Tiếp tục  đà tiết kiệm chi phí. Trong 3Q13, chúng tôi đạt thêm 0,4 tỷ đô la Mỹ 

trong việc tiết giảm chi phí tại tất cả nước và vùng lãnh thổ đang hoạt động, 
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đưa con số  tổng chi phí tiết kiệm kể từ đầu năm 2011 đạt 4,5 tỷ đô la Mỹ. 

Con số này vượt qua chỉ tiêu đề ra cho thời điểm kết thúc năm 2013. 

• Chúng tôi đạt được những bước đáng kể trong việc tạo vốn nhưng vẫn bị ảnh 

hưởng do tính không ổn định của các quy định pháp lý. Hệ số vốn cấp 1 cơ 

bản là 13,3% và hệ số vốn chủ sở hữu thông thường cấp 1 là 10.6% trong 

3Q13. 
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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.   
 
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 2.645 tỷ đô la Mỹ tính tới 31 
tháng 6 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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