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China
Vertragende economie, goedkope activa,  
hoger risico? Wat zijn de gevolgen voor beleggers?

MARKTEN

China heeft in veel  
sectoren regels  
opgesteld. Deze  
aanscherping van  
de regelgeving doet  
enigszins denken aan 
die van de Verenigde 
Staten en Europa om 
de digitale economie 
beter in te kaderen  
en consumenten te  
beschermen.
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China
Vertragende economie, goedkope activa,  
hoger risico? Wat zijn de gevolgen voor beleggers?

Terwijl China, het eerste land dat zich op-

maakt voor een economische heropleving, 

in het voorjaar van 2020 een spectaculair 

herstel doormaakte dankzij de export, 

meldden verschillende indicatoren (con-

sumptie, industriële productie, export, 

vraag naar olie) deze zomer een vertraging 

van de economische activiteit in verband 

met de verslechtering van de gezond-

heidssituatie met de verspreiding van de 

Delta-variant in bepaalde regio's.

In China blijft de epidemie onder controle, 

maar de zero-Covidstrategie houdt drasti-

sche beperkingen in wanneer een haard van 

de epidemie uitbreekt: sluiting van havens en 

fabrieken, lokale lockdowns, reisverbod, enz.

Naast het gezondheidsprobleem hebben be-

drijven ook te maken met hogere productie-

kosten en verstoringen in de bevoorradings-

ketens.  Het groeitempo van het BBP zou dus 

aan het eind van het jaar kunnen vertragen.

In een context van sterk toenemende regle-

mentaire druk en de invoering van nieuwe 

beperkingen op technologiebedrijven, video-

games en de sector van particuliere bijlessen, 

kreeg de Chinese aandelenmarkt vervolgens 

te maken met een zorgwekkende scherpe da-

ling die ernstige gevolgen zou kunnen hebben 

voor de vooruitzichten bij de beleggers.

Chinese regelgevers hebben eerst zware boe-

tes uitgedeeld aan verschillende technologie-

reuzen, die werden beschuldigd van mono-

poliemisbruik.  Vervolgens hebben ze fusies 

en overnames van technologiebedrijven ver-

boden, hun inspanningen toegespitst op het 

bestrijden van cybercriminaliteit en een wet 

aangenomen voor de beveiliging van per-

soonsgegevens.  Deze aanscherping van de re-

gelgeving doet enigszins denken aan die van 

de Verenigde Staten en Europa om de digitale 

economie beter in te kaderen en consumen-

ten te beschermen. China heeft namelijk in 

veel sectoren regels opgesteld, bijvoorbeeld 

door het opleggen van de lokale vestiging van 

cloudinfrastructuren of het versterken van de 

beveiliging en bescherming van persoonsge-

gevens die op zijn grondgebied zijn opgesla-

gen.  De doorgevoerde wijzigingen zijn ver-

gelijkbaar met die van de Europese Unie in 

termen van de AVG.  Een dergelijk proces zou 

meer bedrijven kunnen aanmoedigen om hun 

infrastructuur lokaal op te zetten, of zelfs de 

notering van Chinese bedrijven op de beurzen 

van het land kunnen bevorderen.

De particuliere bijlessector is er op zijn beurt 

van beschuldigd het huishoudbudget onder 

druk te zetten, omdat dit zou bijdragen tot 

    Een vrij duidelijke daling en hoge 

volatiliteit op de Chinese aandelenmarkt 

na de aanscherping van het regelgevings-

kader dat van toepassing is op 

technologiebedrijven, videogames en de 

particuliere bijlessector;

    De abrupte val van de vastgoedgigant 

Evergrande, die tot over de oren in de 

schulden zit en op het punt staat om zijn 

facturen niet meer te kunnen betalen als 

gevolg van de nieuwe beperkingen die 

aan ontwikkelaars worden opgelegd om te 

vechten tegen de vastgoedzeepbel;

    China's Common Prosperity Strategy 

met een visie van de Chinese Commu-

nistische Partij met 2 componenten: 

sterke en continue groei met hoge koop-

kracht tegen 2035 (Productive Growth) 

en een betere balans in de verdeling van 

de rijkdom (Relative Equality) gekoppeld 

aan sociale stabiliteit en betere interne 

veiligheid.

Anne-Cécile Rozet — 
Bestuurder SDM Brussel
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Grafiek 1 - Inkomensongelijkheid: GINI co-efficient versus per capita GDP, 2014 or 
latest Bron: CIA Factbook
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Grafiek 2 - De correcties op de Chinese markt zijn niet ongebruikelijk.  
Bron: Bloomberg, cumulative performance of the MSCI China Index as of 30 September 2021
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Grafiek 3 - De Chinese bijdrage tot het reële wereld BBP en contributie tot reële wereld 
consumptie groei neemt sterk toe. 
Bron: JPMorgan, 30 Juni 2021

de versterking van de economische onge-

lijkheden door kwaliteitsleerkrachten aan te 

trekken die hun baan in de openbare sector 

zouden opgeven om te profiteren van betere 

lonen. Online videogames werden dan weer 

beschreven als een "elektronische drug", en 

minderjarigen mogen voortaan niet meer dan 

drie uur per week online gamen.  Dergelijke 

beperkingen zouden de omzet van bedrijven 

in de privésector doen dalen, hun winstge-

vendheid verkleinen en hun kosten om con-

form te blijven met de regels verhogen.

In de vastgoedsector hebben de beperkin-

gen die aan ontwikkelaars worden opgelegd 

om te vechten tegen buitensporige risico's 

en overmatige schuldenlast de Chinese reus 

Evergrande, die toch al zwaar in de schulden 

zat, op de rand van het faillissement geduwd.  

De wereldwijde markten vrezen de afgelopen 

weken dat een scenario à la Lehman Brothers 

zich in China zou herhalen.  Door deze regels 

aan te scherpen, wil de Chinese regering ech-

ter de economische groei bestendigen en een 

einde maken aan de onbetaalbare prijzen die 

het eigenwoningbezit vertragen en die som-

mige gezinnen zouden kunnen aanmoedigen 

om geen kinderen meer te krijgen, ook al 

heeft China zojuist zijn eenkindbeleid opge-

geven om de vergrijzing van de bevolking af 

te remmen.

Een andere topprioriteit die Xi Jinping na aan 

het hart ligt, is de "gemeenschappelijke wel-

vaart", een term ontleend aan Mao, waarmee 

de Chinese regering laat zien dat ze op zoek 

is naar sociale en economische stabiliteit.  Hij 

wil tegelijkertijd dat de dagelijkse behoeften, 

onderwijs, gezondheid en onroerend goed 

betaalbaar worden voor iedereen, maar ook 

de interne veiligheid waarborgen dankzij de 

controle van de gegevens en technologische 

soevereiniteit.  Het doel is om de binnenland-

se economie te ontwikkelen en te consolide-

ren.  Hij is hiertoe bereid om zijn bedrijven te 

helpen de nodige vaardigheden te verwerven 

zodat ze internationaal kunnen concurreren 

in sectoren als technologie en gezondheid, 

maar tegelijkertijd wil hij op het gebied van 

gegevensprivacy ervoor zorgen dat bedrijven 

de officiële aanbevelingen opvolgen.  
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Grafiek 4 - Het Chinese BBP per capita ligt dicht het wereld gemiddelde 
Bron: Go-Goal, CICC Research China's Common 

Prosperity dubbele 
visie bestaat 
enerzijds uit het 
bewerkstelligen van 
een sterke en  
permanente groei.
Anderzijds uit het 
zorgen voor een  
beter evenwicht  
in de verdeling  
rijkdom.

De dubbele visie van China's Common Pros-

perity tegen 2035 bestaat enerzijds uit het er-

kennen van de wens om een sterke en perma-

nente groei in China te bewerkstelligen, dat 

wil zeggen een continue, meer evenwichtige 

groei, die minder gericht is op infrastructuur 

en minder intensief in vast kapitaal (Produc-

tive Growth).  En anderzijds om te zorgen 

voor een beter evenwicht in de verdeling van 

de rijkdom, waarbij groei gekoppeld wordt 

aan deze laatste (Relative Equality). Deze ver-

deling zou niet vlak zijn maar de vorm hebben 

van een olijf.  De Chinese regering accepteert 

dat er nog steeds inkomensverschillen zijn, 

maar met een situatie waarin het gemiddel-

de salaris voldoende centraal staat, zodat we 

ons in een perspectief van evenwichtige groei 

bevinden.

Volgens de GINI-indicator (cfr. grafiek 1, 

bron: CIA-factbook), die een teken is van in-

komensongelijkheid, bevindt China zich in 

een positie die vergelijkbaar is met die van 

de Verenigde Staten, d.w.z. behoorlijk onge-

lijk.  Sterker nog, hoe verder naar rechts van 

de curve, hoe groter de ongelijkheid.  Het doel 

van China's Common Prosperity tegen 2035 

zou echter zijn dat China zich aansluit bij de 

linkerbovenhoek van de landen die hogere in-

komens/meer inwoners hebben en vooral een 

betere verdeling van de rijkdom kennen.  Als 

China wil slagen in zijn groeidoelstelling voor 

de komende 10 jaar, moet het streven naar 

meer evenwichtige en gespreide groei. 

Volgens de MSCI China-index (cfr. Grafiek 2) 

kan worden opgemerkt dat de correcties niet 

ongebruikelijk zijn.  Anderzijds is de Chinese 

markt de enige die qua waardering in waarde 

is gedaald ten opzichte van vorig jaar.  Tegen-

woordig lijkt ze 3 keer goedkoper dan an-

dere markten.

Iedereen weet dat de Chinese eco-

nomie enorm geëvolueerd is in 

de laatste 50 jaar.  Zo is China’s 

bijdrage tot het wereldwijde BBP 

gestegen tot 15% en 

verwacht men dat 

dit blijft stijgen 

(grafiek 3). Ener-

zijds dankzij de 

toenemende in-

terne vraag mede 

gedreven door de 

sterke stijging in het 

BBP per capita (grafiek 4). 

Anderzijds via de exportgroei 

2025E China, 16 242
2025E World, 14 101

2020 China, 10 582
2020 World, 10 954
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Bronnen:  
"Verhoogd risico in China: wat zijn de gevolgen voor beleggers? 19/08/2021 van Noriko Chen & Victor Kohn
"Wat zijn de vooruitzichten voor de economie en de markten voor eind 2021?" Webinar van 16/09/2021 door David Seban-Jeantet van SG Private Banking

Voorbeeld Alibaba

Alibaba’s koers staat vandaag terug 

op hetzelfde peil als in 2017, maar 

de koers/winst verhouding is op het 

laagste peill sinds zijn IPO in 2014. 

China’s E-commerce reus kampte 

met zware tegenslagen waaronder 

de boete van 2,8 miljard dollar en 

de opschorting van de IPO van Ant 

Group, eigenaar van Alipay - China’s 

grootste digitale betalingsplatform. 

Toch stegen Alibaba’s inkomsten 

in het laatste kwartaal met 34% en 

kwamen er 45 miljoen nieuwe jaar-

lijkse actieve consumenten bij, wat 

het totaal tot 1.18 miljard brengt.
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Grafiek 5 - Chinese bedrijven zoals Alibaba hanteren ongezien lage koers-winst- 
verhoudingen 
Bron: Bloomberg, 30 september 2021.

van meer hoogwaardige en gesofistikeerde 

producten zoals bijvoorbeeld elektrische au-

to’s en semiconductoren.

Een andere factor die China ertoe aanzet om 

in een beter daglicht te willen komen als een 

open en vrije economie om wereldwijde in-

vesteerders aan te trekken, is de organisatie 

van de Olympische Zomerspelen in Peking in 

2022. 

Gezien al deze veranderingen en de aan-

scherping van de regelgeving zou de Chinese 

aandelenmarkt op korte termijn zeer vola-

tiel kunnen blijven.  De scherpe correctie in 

Chinese aandelen biedt ook de mogelijkheid 

om tegen lagere kosten te beleggen in unieke 

bedrijven die genieten van een overheersen-

de concurrentiepositie. Enkele sectoren die 

zouden kunnen profiteren van deze recente 

beleidswijzigingen en regelgevende maatre-

gelen zijn groene energie, elektrische voer-

tuigen, de farmaceutische sector en me-

dische innovatie, prioriteit voor import, 

software en technologische diensten. •

Price Earnings Ratio (P/E) 22.8377
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