
China blijft een 
sterk groeiverhaal

Is de Chinese groeivertraging een 
verrassing?
Neen. We weten al jaren dat groeicijfers van 10 % niet 
meer haalbaar zijn. Dat is ook logisch: hoe verder een land 
vordert in zijn economische ontwikkeling, hoe moeilijker 
het is om hoge groeicijfers voor te leggen. En de weg 
die China al heeft afgelegd is zonder meer opmerkelijk. 
Ook de Chinese beleidsmakers hameren er al geruime tijd 
op dat lagere groeicijfers ‘de nieuwe norm’ worden. 
Ze zijn een logisch gevolg van de omschakeling van 
een productie- en exportgericht model naar een meer 
consumptie- en dienstengerichte economie. 
Dat de officiële Chinese groeicijfers met een korrel zout 
moeten genomen worden, is ook niet nieuw. De plotse 
obsessie voor ‘de Chinese groeivertraging’ is dan ook 
wat verrassend. De economische cijfers die uitkomen 
bevestigen immers het beeld van een vertragende 
economie maar er is geen sprake van plotse lijken die 
uit de kast vallen. 
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De Chinese beurzen gaan nu al weken onderuit en vrees voor een Chinese groeivertraging 
houdt de westerse wereld bezig. We lezen dan ook allerhande onheilsberichten over de Chinese 
economie. Maar hoe is het nu echt gesteld met de grootste economie ter wereld? Hier een aantal 
antwoorden over China, die aangeven waarom we blijven geloven in het Chinese groeiverhaal!

Isabelle Bohets – Investment Strategy

Hoe fors zal de vertraging zijn?
Analisten lijken wel met elkaar te wedijveren voor het 
meest pessimistische scenario − want dat krijgt ook het 
meeste media-aandacht: de meesten tippen op een 
vertraging van de huidige officiële groei van 7 % naar  
5 à 6 %, enkelen gaan zelfs tot 4 %. 
Elk negatief cijfer wordt extra in de verf gezet: de 
vertraging van de export, de industriële productie, 
de elektriciteits- en cementproductie …  Veel van die 
tegenvallende cijfers hebben echter betrekking op het 
oude productiegerichte model waar de Chinese overheid 
vanaf wil.
Een model gericht op consumptie en dienstverlening  
is daarentegen minder investerings- en energie-intensief, 
maar creëert wel meer werkgelegenheid. Belangrijker is 
dan ook om te kijken of de regering in haar opzet slaagt, 
en daar zien we bemoedigende tekens:
→ de kleinhandelsverkopen groeien nog steeds met een 

opmerkelijke 11 % per jaar;
→ de PMI-index van de dienstensector staat  
 nog steeds boven de 50 puntengrens,  
 wat wijst op een expansie. De index voor de  
 verwerkende nijverheid noteert daaren- 
 tegen al 6 maanden op rij onder de 50 punten;
→ het gewicht van de dienstensector in het  
 Chinese bbp (bruto binnenlands product)  
 wordt steeds groter (meer dan 50 % van  
 het bbp nu) en heeft de industriële sector  
 voorbijgestoken. 
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Industrie Diensten

Veel van die 
tegenvallende  
cijfers hebben  
echter betrekking 
op het oude 
productiegerichte 
model waar de  
Chinese overheid  
vanaf wil.



De Chinese beleidsmakers beschikken over voldoende 
middelen om de groeivertraging binnen de perken 
te houden: 
→ de rente is het voorbije jaar al verscheidene keren ver-

laagd − waarvan het stimulerende effect in het najaar 
stilaan zou moeten doorsijpelen. Er is nog voldoende 
marge om zowel de rente als de reserveverplichtingen 
van de banken verder te verlagen;

→ de deviezenreserves blijven, ondanks de recente daling, 
werkelijk gigantisch: 3,7 triljoen USD. Een stevige 
spaarpot om in de economie te injecteren (denk maar 
aan het ‘one belt – one road’-infrastructuurproject) of 
− indien nodig − om buitenlandse schulden af te betalen.  

Moeten we wakker liggen van de 
groeivertraging?
De Chinese economie is ondertussen zo groot geworden 
− groter dan Duitsland, Frankrijk en het VK samen − dat 
zelfs een groeivertraging tot pakweg 4 % nog altijd 
aanzienlijk bijdraagt tot de wereldeconomie. Meer dan 
toen de economie nog aan 10 of 12 % groeide. 
De impact van een Chinese groeivertraging op de westerse 
economieën moet ook niet overdreven worden. Minder 
dan 8 % van de Amerikaanse en 5 % van de Europese 
export gaat naar China. Een groeivertraging met 1 % 
in China, schaaft 0,2 à 0,3 % van de bbp-groei van de 
Eurozone en de VS. Voor Japan en de groeilanden zal de 
impact wat groter zijn (± 0,5 %).

De toenemende focus op  
consumptie en diensten  
in China opent ook nieuwe 
opportuniteiten voor  
westerse bedrijven. 

De positieve langetermijntrends blijven bovendien 
intact:
→ de verstedelijkingstrend zet zich voort: van iets  

meer dan 50 % van de bevolking nu, gaan we richting 
60 % tegen 2020. Bewoners in stedelijke gebieden 
zijn meer consumptiegericht dan op het platteland;

→ de investeringen in O&O nemen stelselmatig toe in 
verhouding tot het bbp (bijna 2 % nu, vergelijkbaar 
met België). Dat illustreert dat het China menens is 
zich meer toe te leggen op producten met hogere 
toegevoegde waarde;

→ ondanks de recente marktstrubbelingen zet de overheid 
door met de hervorming van het financieel systeem en 
de geleidelijke openstelling van de financiële markten.

Gaat de Chinese yuan verder 
devalueren?
Eerst en vooral moet de devaluatie van de yuan in het juiste 
perspectief geplaatst worden: ze bedroeg amper 3 %,  
terwijl de munt de voorbije 10 jaar ruim 25 % duurder werd 
t.o.v. de dollar en 35 % t.o.v. de euro. Ter vergelijking: de 
Braziliaanse real daalde in die periode met 40 % t.o.v. de 
USD, de Indische roepie met 35 % en de Turkse lire en 
Russische roebel elk met 55 %.  
De devaluatie was ook niet ‘het zoveelste bewijs dat 
de Chinese economie er slecht voorstaat’ zoals vaak 
aangehaald in de pers. De reden was puur beleidsmatig 
en kadert in het hele economische transformatieplan. 
China wil buitenlands langetermijnkapitaal aantrekken en 
opgenomen worden in de muntkorf van het IMF. Daarvoor 
moet de munt ‘vrij’ kunnen schommelen. 
Een forse devaluatie zou langetermijnbeleggers echter 
kunnen afschrikken en kapitaalvlucht in de hand werken, wat 
China absoluut wil vermijden. Er wordt dan ook gezocht 
naar een delicaat evenwicht tussen een niet te sterke, 
maar ook niet te zwakke munt die bovendien net volatiel 
genoeg is om in de muntkorf van het IMF te komen.

Hoe zit het met de Chinese 
schuldenberg?
China heeft een hoge schuldratio, toch enkele be- 
denkingen:
→ het gaat hier voor een groot deel om schulden aan-

gegaan door de lokale overheden. Die schulden zijn 
voornamelijk aangegaan om infrastructuurwerken te 
financieren (wegen, luchthavens, bedrijventerreinen …). 
Ze worden gedekt door bv. tol, luchtvaartbelastingen, 
huurinkomsten …;

→ bij de staatsbedrijven zit een grote schuldenlast; die 
kan dalen door een herstructurerings- en privatiserings-
programma;

→ slechts een minderheid van de schulden is in deviezen 
(USD) − maar zoals gezegd beschikt China over ruim- 
schoots voldoende muntreserves om dit te dekken;

→ de schuldratio bij de particulieren is bijzonder laag:  
36 % van het bbp (ter vergelijking: in de VS en het VK 
zit dat rond de 80 %).

De Chinese gezinnen  
hebben trouwens  

één van de hoogste  
spaarquotes ter  

wereld: 35 % − wat op  
zich inhoudt dat ze ook  
heel wat marge hebben  
om hun consumptie nog  

stevig op te drijven.
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Is er een zeepbel op de vastgoedmarkt?
In sommige steden. Iedereen kent de beelden wel van de 
zogenaamde ‘spooksteden’ − met volledige appartements-
gebouwen en winkelcentra die leeg staan. Dit is een 
probleem in de zogenaamde Tier 3-steden, waar de vraag 
het aanbod niet heeft gevolgd. In de Tier 1 & 2-steden is 
dit niet het geval: er is geen overaanbod.

De voorbije maanden  
zagen we de vraag naar  
vastgoed opnieuw fors  
toenemen en ook de  
prijzen beginnen opnieuw  
te stijgen.

De stimuleringsmaatregelen van de overheid (o.a. 
renteverlagingen) beginnen hun vruchten af te 
werpen, maar ook de malaise op de aandelenmarkt  
speelt een rol: beleggers keren zich opnieuw af van de 
beurs en gaan terug naar hun geprefereerde belegging: 
veilig, kwaliteitsvol vastgoed in de grote steden. 

En de aandelenmarkt?
Die blijft voorlopig onder stevige druk staan. Voor de lokale 
A-aandelen is dat te verantwoorden: de stijging was te snel 
en te groot, waardoor de waarderingen ook fors opliepen. 
De impact van de beursdaling op de reële economie zal 
echter beperkt zijn: slechts een kleine minderheid van 
de Chinezen heeft een klein deel van zijn portefeuille 
in aandelen belegd. Bovendien heeft de hausse te kort 
geduurd om van een welvaartseffect te spreken. 
De Chinese aandelenmarkt staat nog in haar kinder-
schoenen, met de nodige kinderziektes tot gevolg. De 
overheidsinterventies om de koersdalingen te stoppen 
waren onhandig. Maar de doelstelling is duidelijk: de 
overheid wil een goedwerkende, liquide aandelenmarkt 
om langetermijnbeleggers aan te trekken, geen korte-
termijnspeculanten. Dit proces zal nog met de nodige 
blutsen en builen gepaard gaan, maar ook hier zullen ze 
op termijn in slagen. 
Het lijkt voorlopig dan ook veiliger te beleggen in Chinese 
aandelen genoteerd op de beurs van Hongkong. Ook 
deze aandelen zijn, ten onrechte, sterk afgestraft. 
De opmars was hier veel minder uitgesproken en de 
waarderingen zijn altijd aantrekkelijk gebleven (bv. K/W 
MSCI China: 9,6 op 31-8-15). 

CONCLUSIE
De vele − overwegend negatieve − berichten die de voorbije weken over China verschenen, zijn 
vooral paniekzaaierij. Hoewel de Chinese economie inderdaad vertraagt, lijkt er ons geen reden tot 
ongerustheid. De regering gaat voort op het ingeslagen hervormingspad.
De turbulenties op de Chinese aandelenmarkten weerspiegelen niet de economische werkelijkheid. 
Op lange termijn is een belegging in China, via de in Hongkong genoteerde aandelen, zeker de moeite 
waard − vooral ook gezien de zeer interessante waardering. Op korte termijn kunnen de koersen 
echter nog zeer sterk schommelen door het huidige negatieve sentiment rond China. 

Om af te sluiten, nog even de troeven van China op een rijtje:
→ Een dienstensector die de industrie voorbijsteekt en positief evolueert.
→ Ruimte voor bijkomende stimuleringsmaatregelen indien nodig.
→ Groeicijfers die hoog blijven, ondanks de vertraging.
→ Een ambitieus hervormingstraject waaraan wordt vastgehouden.
→ De wil om van de yuan een erkende reservemunt te maken.
→ Goedkope aandelen (via de beurs van Hongkong!).

De in deze beleggingsnota geformuleerde informatie en standpunten komen van Belfius Bank. Deze nota 
vormt geen aanbod, noch een uitnodiging om verbintenissen aan te gaan. De cijfers en andere gegevens 
in verband met de prijzen of waarden die vermeld worden in deze publicatie, zijn het resultaat van een 
nauwkeurige analyse, maar kunnen ook fouten bevatten of onvolledig zijn. Zij evolueren bovendien elke 
dag afhankelijk van de situatie op de financiële markten. Bovendien vormen de in deze nota aangehaalde 
prestaties op geen enkele wijze een prognose voor toekomstige prestaties. Deze publicatie houdt geen 
rekening met de financiële toestand, noch met de behoeften of doelstellingen van de individuele belegger. 
Het wordt dus aanbevolen andere informatiebronnen te raadplegen en indien nodig een beroep doen op 
onafhankelijke experts of adviseurs.


