
Chinese aandelen verder onderuit … 

ZEEPBEL CHINESE A-AANDELEN LOOPT LEEG 

Ondanks de vertraging van de Chinese economie, gingen de 

Chinese aandelenmarkten het voorbije jaar spectaculair omhoog. 

Vooral de beurzen van Shanghai en Shenzhen waarop de lokale

A-aandelen noteren, stegen bijzonder sterk.

De kopers waren voornamelijk particuliere beleggers, die ook meer 

en meer aandelen kochten op krediet. De Chinese overheid 

probeerde al meermaals de spectaculaire toename van deze praktijk 

in te perken. Een nieuwe poging op 13 juni was de directe aanleiding 

voor de crash. Op enkele weken tijd donderden de Chinese

A-aandelen met meer dan 30 % naar beneden.

De Chinese overheid neemt nu opnieuw maatregelen om de beurzen 

te kalmeren. Ze verlaagde de rente en de reserveverplichtingen voor 

de banken. En grijpt nu ook rechtstreeks in op de aandelenmarkten: 

nieuwe aandelennoteringen (IPO’s) zijn uitgesteld, de notering van 

een hele reeks aandelen opgeschort, de margeverplichtingen voor 

wie aandelen op krediet kocht  versoepeld en grote bedrijven en 

makelaars  worden aangemoedigd aandelen op te kopen. Voorlopig 

hebben deze maatregelen echter nog niet het gewenste effect. 

WAT NU? 

De lokale A-aandelen waren al bijzonder duur geworden. ‘Officieel

bedraagt de gemiddelde koers-winstverhouding 20 tot 30, maar ik 

vermoed dat de ratio in realiteit veel hoger is. Er zijn aandelen 

met een k/w-verhouding van meer dan 100 …’, verklaarde Jan

Boudewijns, beheerder van een China-fonds bij fondsbeheerder 

Candriam enkele weken geleden in krant De Tijd. Er was dus 

duidelijk sprake van een ‘bubbel’ op de A-aandelenmarkt, en die 

is nu versneld aan het leeglopen.   

De aandelen die onze voorkeur genieten, zijn echter 

de zogenaamde H-aandelen en Red Chips. Het gaat 

hier om Chinese bedrijven of bedrijven die actief zijn in China, 

maar op de beurs van Hongkong noteren. Ze bieden een goede 
manier om mee te profiteren van het China-verhaal – wat toch 
nog altijd een mooi groeiverhaal is – zonder de overdreven 
waarderingen van de lokale Chinese markten. Zo noteert de 
MSCI China-index (zonder A-aandelen) slechts met een k/w-
verhouding van 11,8.
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ONZE VISIE 

Ook de H-aandelen en Red Chips blijven niet gespaard van de 

stevige correctie. Voor deze aandelen is echter geen sprake van 

een zeepbel. De maatregelen die de overheid neemt om de 

economische groei te ondersteunen (renteverlagingen, 

infrastructuurprojecten, verdere liberalisering van de 

kapitaalmarkten …) zijn op termijn ook positief voor deze 

aandelen, die nog steeds erg aantrekkelijk gewaardeerd zijn.    

Gezien de grote turbulentie op de markt, hebben we momenteel 

een neutrale visie op Chinese aandelen. Wie al een tijdje geleden 

is ingestapt en dus nog steeds een mooie winst heeft, kan een 

deel van die winst veiligstellen. Voor wie nu wenst in te stappen, 

is aankopen spreiden in de tijd het beste advies.   

V.U.: Belfius Bank NV, Pachecolaan 44 – 1000 Brussel – IBAN BE23 0529 0064 6991 – RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 – FSMA nr. 19649 A – Eindredactie: 28-05-2015 

Context 

Terwijl iederen zich focust op de Griekse crisis, gaat de Chinese beurs steeds verder onderuit. De ‘crash’ situeert zich vooral op de 

Chinese beurzen van Shanghai en Shenzhen, waarop de lokale A-aandelen genoteerd zijn. Maar ook de beurs van Hongkong en 

de zogenaamde H-aandelen en Red Chips, aanwezig in veel beleggingsfondsen die in China beleggen, blijven niet gespaard. 

Conclusie 

Naar aanleiding van de sterke volatiliteit op de Chinese markt verlaagden we vorige week onze positieve visie op Chinese 

aandelen naar een neutrale visie. De H-aandelen en Red Chips - die onze voorkeur genieten - blijven aantrekkelijk gewaardeerd. 

De maatregelen die de Chinese overheid neemt om de economie te stimuleren, moeten op termijn deze aandelen ook kunnen 

ondersteunen. Gezien de turbulentie op de markt, blijft een neutrale visie nu echter aangewezen. Paniek is nooit een goede 

raadgever, maar het kan nooit kwaad om een deel van de winst, opgebouwd over het voorbije jaar, veilig te stellen. 

Flash

Wenst u meer 
informatie?
Uw financieel adviseur 
geeft u graag verdere 
toelichting.
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