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Een mijlpaal voor Chinese 
A-aandelen 
 

Volgend jaar neemt index-beheerder MSCI ook Chinese A-aandelen op in zijn 
toonaangevende index van groeilandaandelen, de MSCI Emerging Markets. Deze 
beslissing hing al een aantal jaren in de lucht en was dan ook geen grote verras-
sing. Al is het symbolisch belang ervan niet te onderschatten. 

 
De Chinese markt van (lokale) A-aandelen is de 2e 
grootste ter wereld, na die van de VS. De opname 
in de MSCI-index zal echter in stappen gebeuren 
en in 1e instantie zelfs beperkt blijven: 

 toevoeging van 222 Chinese A-aandelen (van 
de meer dan 3.000 aandelen genoteerd op de 
beurzen van Shanghai en Shenzhen) 

 slechts 5% van de marktkapitalisatie ervan 
wordt in aanmerking genomen 

 met een gewicht van amper 0,73% in de MSCI 
Emerging Markets  

Op termijn zullen aantal en gewicht ongetwijfeld 
toenemen (bij een volledige opname zou het 
gewicht van China binnen de MSCI Emerging 
Markets meer dan 40% bedragen), maar voorlo-
pig spreekt MSCI zich niet uit over een mogelijke 
timing hiervoor. Eerst moet de Chinese overheid 
nog verdere maatregelen nemen die de vrije 
verhandelbaarheid van de lokale A-aandelen ten 
goede komen (bv. dagelijkse handelsquota af-
schaffen). 

 

Impact op de Chinese aandelenmarkt? 
Heel wat internationale fondsenbeheerders die 
de MSCI als referentie-index hebben, zien zich nu 
verplicht een klein percentage A-aandelen in hun 
fonds op te nemen. Na de aankondiging steeg de 
index van de Chinese A-aandelen (CSI 300-index) 
dan ook meteen tot zijn hoogste peil in 18 maan-
den.  

Aangezien het gewicht voorlopig erg klein blijft, 
zal ook de instroom in Chinese A-aandelen eerder 
beperkt blijven. Er is in totaal minder dan 20 
miljard dollar nodig om dat gewicht van 0,73% te 
evenaren, ongeveer een kwart van de dagelijkse 
 

omzet op de beurzen van Shanghai en Shenzhen. 

De beslissing heeft dan ook vooral een grote 
symbolische waarde: het is de start van een 
proces om Chinese aandelen geleidelijk aan een 
prominentere plaats te geven in de portefeuilles 
van wereldwijde beleggers. Een plaats die over-
eenstemt met de grootte en het belang van de 
Chinese beurzen en economie op internationaal 
vlak. 

 

Impact op de groeilandfondsen van 
Candriam? 
Net als de meeste andere beheerders van groei-
landfondsen bespeelt Candriam de Chinese 
aandelenmarkt vooral via de markt van Hongkong. 
Maar de opname van lokale A-aandelen in de 
indexen zal ook in deze fondsen geleidelijk zicht-
baar worden, zeker vermits de aandelen sinds de 
grotere openstelling van deze eerder gesloten 
markt, door de invoering van het Connect1  
Schema, beter toegankelijk worden voor niet-
Chinese beleggers (mits de nodige administratie-
ve inregelstelling). 

Met 222 nieuwkomers moet het kaf van het 
koren gescheiden worden voor een eventuele 
investering in de fondsen. De kwaliteit van de 
Chinese bedrijven loopt immers sterk uiteen op 
het vlak van: 

 waardering 

 sectoren waarin ze actief zijn 

  ‘deugdelijk bestuur’ (bijna 70% van de bedrij-
ven die worden toegevoegd, zijn staatsbedrij-
ven, die het belang van de staat vaak boven 
dat van andere aandeelhouders stellen) 

 

Onze visie op Chinese aandelen 
Zoals vermeld in de Market Info/Flash Actua van 
11 mei blijven Chinese aandelen voor ons koop-
waardig. Hun troeven blijven gelden: 

 interessante waardering: de MSCI China no-
teert tegen een (verwachte) koers/winst van 
12,75 (15,26 voor de MSCI Europe en 17,94 
voor de MSCI US) 

 duidelijke wil van de Chinese overheid om haar 
problemen aan te pakken en belangrijke her-
vormingen door te voeren 

 sterke economische groeicijfers 

 geleidelijke overstap van een investerings- en 
exportgerichte economie (‘China is de fabriek 
van de wereld’) naar een economie die meer 
gericht is op interne consumptie en diensten  

 enorm potentieel aan opkomende middenklas-
se, die de consumptie de komende jaren zal 
ondersteunen 

Een aandachtspunt is wel de mogelijkheid dat de 
centrale bank de geldkraan dichtdraait om de 
overdreven kredietexpansie in te perken, en de 
impact daarvan op de Chinese groei. 

 

 

 

 
1 Stock Connect: sinds november 2014 is er een link tussen 

de beurzen van Shanghai en Hong Kong. Hierdoor kregen 
internationale beleggers toegang tot lokale A-aandelen en 
Chinese beleggers tot de beurs van Hong Kong. Eind vorig 
jaar trad ook de beurs van Shenzhen toe tot Stock Con-
nect. De oprichting ervan droeg bij tot de beslissing van 
MSCI om vanaf volgend jaar A-aandelen op te nemen in de 
toonaangevende groeilandindexen. 
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Hoe erin beleggen? 
 Hebt u nog geen groeilandaandelen in porte-

feuille, dan gaat onze voorkeur uit naar een 
belegging in China via een breed gespreid 
groeilandfonds. China krijgt hierin een gewicht 
van ongeveer 30%. Meer info? 

- belfius.be/groeilandaandelenfonds  

- uw financieel adviseur 

 Hebt u al groeilandaandelen in portefeuille en 
wil u graag een extra accent leggen op China, 
dan is een gespreid China-fonds de oplossing. 
Meer info? 

- belfius.be/groeilandaandelenfonds-china 

 

Conclusie 
China is en blijft een sterk groeiverhaal. En met de 
opname van Chinese A-aandelen in de toonaan-
gevende MSCI-index is een belangrijke stap gezet 
in de verdere ontwikkeling van de lokale Chinese 
aandelenmarkten. We blijven dan ook bij ons 
advies om Chinese aandelen te kopen. 

 

 
Jan Vergote – Head of Investment Strategy 

Belfius Bank & Verzekeringen 
 
 

Wil u meer informatie over dit thema? 
Contacteer ons dan gerust op 02 222 10 21. 

 
 

Wegwijs in het doolhof van de Chinese aandelenmarkten 

Beurs Genoteerde bedrijven Genoteerde aandelen Vooral toegankelijk/bestemd voor 

 

Chinees vasteland 

Shanghai Doorgaans grotere (staats-)bedrijven 
(bv. grootbanken, Ping An Insurance) 

A-aandelen Lokale Chinese beleggers en door Stock Connect 
(link met de beurs van Hong Kong) sinds november 
2014 ook voor buitenlandse beleggers 

  B-aandelen 
(zeer beperkt universum) 

Buitenlandse beleggers, maar sinds 2001 ook voor 
Chinese beleggers. Verliezen door Stock Connect 
stilaan relevantie. 

Shenzhen Kleinere, meer privébedrijven 
(bv. Han’s Laser Technology) 

A-aandelen Lokale Chinese beleggers. Eind vorig jaar ook toe-
getreden tot Stock Connect. 

  B-aandelen 
(zeer beperkt universum) 

Buitenlandse beleggers, maar sinds 2001 ook voor 
Chinese beleggers. Verliezen door Stock Connect 
stilaan relevantie. 

    

Hong Kong 

 

 

In China gevestigde bedrijven, meestal staatsbedrij-
ven (bv. Bank of China, Petrochina) 

H-aandelen Internationale beleggers, maar door Stock Connect 
ook voor lokale Chinese beleggers 

 Bedrijven gevestigd buiten China, maar met grootste 
deel van hun activiteit in China (bv. China Mobile) 

Red Chips Internationale beleggers, maar door Stock Connect 
ook voor lokale Chinese beleggers 

 In China gevestigde (maar geïncorporeerd in buiten-
landse jurisdicties) bedrijven uit de private sector 
(bv. Tencent) 

P-shares/chips Internationale beleggers, maar door Stock Connect 
ook voor lokale Chinese beleggers 

    

VS    

 In China gevestigde bedrijven die alleen in de VS 
genoteerd staan, meestal in de technologie-
/internetsector (bv. Alibaba, Baidu) 

N-aandelen Internationale beleggers 

 

https://www.belfius.be/retail/nl/producten/sparen-beleggen/beleggen/fondsen-beveks/fiche-fondsen/index.aspx?id=LU0056052961&component=ALLWH23&iwsuniverse=retail
https://www.belfius.be/retail/nl/producten/sparen-beleggen/beleggen/fondsen-beveks/fiche-fondsen/index.aspx?id=BE0945530716&component=ALLWH23&iwsuniverse=retail

