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BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ 3 CỦA TẬP ĐOÀN HSBC  

Những điểm nổi bật về tài chính trong chín tháng đầu năm 2011- tính đến ngày 30 
tháng 9 năm 2011 

 

• Lợi nhuận truớc thuế theo báo cáo của quý 3 năm 2011 đạt 7,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 3,6 tỷ 

đô la Mỹ so với quý 3 năm 2010. Lợi nhuận chín tháng đầu năm tính đến 30 tháng 9 năm 

2011 đạt 18,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 4 tỷ đô la Mỹ so với cùng kỳ năm ngoái. 

• Lợi nhuận cơ bản trước thuế của quý 3 năm 2011 đạt 3 tỷ đô la Mỹ, giảm 1,6 tỷ đô la Mỹ 

so với quý 3 năm 2010 do sụt giảm trong doanh thu của Khối Nghiệp vụ Ngân hàng 

Toàn cầu và Thị trường Tiền tệ. 

• Lợi nhuận cơ bản trước thuế của chín tháng đầu năm đạt 14,4 tỷ đô la Mỹ, giảm 0,3 tỷ đô 

la Mỹ so với cùng kỳ năm 2010. 

• Tỉ suất sinh lợi trên vốn cổ đông phổ thông trung bình cho chín tháng đầu năm là 12,6%, 

hưởng lợi từ tự sự thay đổi lợi suất theo chiều hướng có lợi trên giá thị trường của những 

khoản nợ. 

• Tiến triển đáng kể trong việc thực hiện chiến lược kinh doanh được công bố vào tháng 

Năm. Tính đến thời điểm này, 14 đợt cải tổ đã được thực hiện trong đó có 11 đợt được 

tiến hành từ tháng Sáu năm 2011. Từ đầu năm đến nay, chúng tôi đã đạt nhiều bước tiến 

tốt trong việc mở rộng hoạt động kinh doanh của Khối Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp 

trên cả thị trường đã phát triển và đang phát triển đồng thời tái định vị Khối Dịch vụ Tài 

chính Cá nhân và Quản lý Tài sản. 

• Hệ số hiệu quả chi phí theo báo cáo trong chín tháng đầu năm 2011 là 54,6%,  tăng từ 

54,0% của năm 2010. 

• Hệ số vốn cơ bản cấp một là 10,6% tính đến thời điểm 30 tháng 9 năm 2011. 

 

ends/more
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Tổng Giám đốc Tập đoàn, Stuart Gulliver nhận định: 

“Ngành ngân hàng đang gặp rất nhiều thử thách. Những bất ổn về kinh tế vĩ mô, luật định 

và chính trị, nhất là ở châu Âu, đang ảnh hưởng bất lợi tới hoạt động của lĩnh vực ngân 

hàng trong quý 3. Do đó lợi nhuận cơ bản của chúng tôi giảm 1,6 tỷ đô la so với quý 3 

năm 2010 do doanh thu của Khối Tiền tệ và Thị trường vốn giảm. Nhưng phần doanh thu 

tăng trưởng tốt của Khối Dịch vụ tài chính doanh nghiệp đã bù lại một phần nào. Lợi 

nhuận trước thuế theo báo cáo quý 3 năm 2011 tăng 3,6 tỷ đô la Mỹ so với quý 3 năm 

2010. Trong bối cảnh hiện tại, HSBC vẫn phát triển bền vững với việc cân đối trong hoạt 

động cho vay và huy động vốn cùng với mức thanh khoản cao. Chúng tôi tiếp tục thực 

hiện chiến lược đẩy mạnh đầu tư vào các thị trường có tăng trưởng tốt. Mặc dù thị trường 

có nhiều thử thách, hoạt động kinh doanh nói chung của Tập đoàn tại châu Á Thái Bình 

Dương không kể Hong Kong, châu Mỹ La tinh, đặc biệt là Brazil, hoạt động của Khối 

Dịch vụ tài chính doanh nghiệp ở hầu hết các thị trường và hoạt động Ngân hàng bán lẻ 

tại Anh đang diễn ra rất tốt”.  

 

ends/all 

 
 
Ghi chú cho Ban biên tập 
 
HSBC Việt Nam 
Ngân hàng HSBC có mặt tại Việt Nam hơn 140 năm nay kể từ khi Ngân hàng 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. HSBC hiện là một 
trong những ngân hàng nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam xét về vốn đầu tư, 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 chính yếu của Tập đoàn 
HSBC. Với 7.500 văn phòng và chi nhánh tại 80 quốc gia và vùng lãnh thổ và tài sản trị giá 2.716 
tỷ đô la Mỹ tính tới 30 tháng 9 năm 2011, Tập đoàn HSBC là một trong những tổ chức dịch vụ tài 
chính và ngân hàng lớn nhất thế giới. 

 


