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18 Augustus 2015   

 

Don Yuan 

China verraste vorige week de financiële markten met een devaluatie van de Yuan. Hierop daalden 

wereldwijde aandelen met zo’n 3-4% en ook andere beleggingscategorieën werden negatief geraakt. 

Na een positieve start van de maand noteren de portefeuilles op dit moment tussen 1,5-2,0% 

negatief voor augustus. Wij maken naar aanleiding van deze devaluatie geen wijzigingen in de asset 

allocatie omdat dit onze vooruitzichten niet veranderd. We zien juist goede kansen ontstaan als 

gevolg van deze nieuwe koers van China. De gebeurtenissen geven ons wel genoeg aanleiding om dit 

verder toe te lichten en onze visie te delen.  

 

 

Inleiding 

De afgelopen maanden worden financiële markten in de greep gehouden door Griekenland en China. 

De duidelijkheid die ontstond na het akkoord tussen de EU en Griekenland halverwege juli zorgde 

voor een rally in met name Europese aandelen. In augustus is vooral China in het nieuws. De Chinese 

Shanghai Compositie index is sinds onze mailing ‘Wǒ yǒu kǒng gāo zhèng’ op 2 juni (waarin we 

uitlegden waarom we winst namen op Chinese aandelen) met meer dan 25% gedaald. Om deze 

daling van de aandelenmarkt een halt toe te roepen, heeft de Chinese overheid verschillende 

maatregelen genomen. Tegelijkertijd zoekt de Chinese overheid naar manieren om de terugval in de 

economische groei om te buigen. 

 

Vorige week reageerden markten ontstemd op de aankondiging dat China haar munt, de Yuan en 

ook wel Renminbi (= valuta van het Volk) genaamd, liet devalueren. In twee dagen verloor de Yuan 

meer dan 3% aan waarde. In deze mailing gaan we dieper in op China, de implicaties van de Chinese 

maatregelen voor financiële markten en onze  huidige asset allocatie.  

 

Ontkoppeling van groei en aandelenrendementen 

Zoals we in onze mailing van 2 juni stelden, waren de extreme prestaties van Chinese aandelen 

vooral versterkt door lokale factoren en gedreven door sentiment en hebzucht. Onderstaande figuur 

laat duidelijk zien dat aandelenrendementen volledig losgekoppeld waren van de groei van de 

Chinese economie. Normaliter zit hier juist een zeer sterke samenhang in. Uit de figuur valt op te 

maken dat de economische groei verslechterde terwijl Chinese aandelen het afgelopen jaar waren 

geëxplodeerd. De heftige koersdalingen waren aanleiding tot zorg over de groei van de Chinese 

economie. Echter, als een stijging van aandelen geen positieve effecten heeft gehad op de 

economische groei, moeten we dan bezorgd zijn over de groei als aandelen corrigeren? De Chinese 

overheid was duidelijk wel bezorgd en reageerde op de sterke koersval door de handel in veel 

aandelen op te schorten en door ‘short selling’ (anticiperen op een koersdaling door aandelen te 
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lenen, vervolgens te verkopen om later goedkoper terug te kopen en zo een winst te boeken) te 

verbieden. Zij gingen zelfs zover om brokers op te dragen direct aandelen te kopen om de markt te 

ondersteunen.  

 

 
 

Nieuwe koers 

Onder de huidige leider Xi Jinping wil China belangrijke stappen zetten om zijn plek op het 

wereldwijde politieke toneel te bestendigen. Het IMF doet al langer onderzoek naar het creëren van 

een wereldwijde reservevaluta uit een mandje van handelsvaluta om zo de afhankelijkheid van de 

US$ in te perken. Vanwege het grote aandeel van China in de wereldeconomie, lijkt het logisch om 

de Yuan op te nemen in dit mandje. Het opnemen van de Yuan door het IMF zou de munt op 

hetzelfde niveau plaatsen als US$, Euro, Britse Pond en Japanse Yen. Dit zou de status van China als 

tweede economie in de wereld bevestigen. Een belangrijke voorwaarde om geaccepteerd te worden 

als wereld reserve valuta is dat de economie en de betreffende valuta door de krachten van de markt 

worden bepaald en niet door de overheid.  

In de afgelopen jaren is China langzaam begonnen met de liberalisering van de kapitaalmarkten. De 

liberalisering van het beleid staat echter pas in de kinderschoenen en zal met horten en stoten 

gepaard gaan. De bewegingen op de aandelenmarkt en de reacties van de overheid zijn hier een 

duidelijk voorbeeld van. Naast de liberalisering van de kapitaalmarkten wilde de Chinese overheid 

ook de valuta vrijer laten handelen om zo de Yuan aantrekkelijker te maken als reserve valuta. De 

Chinezen begonnen als het ware een charme offensief richting het IMF (“Don Yuan”). De Chinese 

overheid introduceerde een systeem waarbij de Centrale Bank dagelijks aan de grootbanken hun 

aan- en verkoopkoersen van de Yuan tegen de US Dollar vraagt om vervolgens een spilkoers te 

bepalen (midden tussen aan- en verkoop). De koers waartegen gehandeld mag worden die dag kan in 

een 2% bandbreedte schommelen rond de officiële spilkoers. De grootbanken zijn echter in handen 

van de Chinese staat en daardoor werd China lange tijd verweten dat de Yuan door de overheid 

gemanipuleerd werd. Het afgelopen jaar wilde de Centrale Bank van China, ondanks een afkoelende 

economie, de stabiliteit van de Yuan bevestigen en met een sterker wordende US$ betekende dit een 

sterke Yuan. 
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Koersdalingen 

Tegen de achtergrond van een verder verslechterende economie en een moeizaam stabiliserende 

aandelenmarkt, besloot de Centrale Bank op 11 augustus om voortaan de spilkoers gelijk te stellen 

aan de slotkoers van de vorige dag. Daarmee werd feitelijk meer ruimte voor marktkrachten 

toegelaten. De officiële koers viel door deze maatregel met 1,9% en met nog eens 1,6% de dag erna. 

De wereldwijde markten zagen in deze bewegingen een begin van een mogelijke valuta oorlog. Ook 

is men bang voor verder tegenvallende Chinese groei de komende tijd. Vlak voor het besluit waren 

namelijk zeer matige economische cijfers bekend gemaakt. De Chinese economie is nog zeer 

afhankelijk van de export en een zwakkere valuta bevordert de export. De timing kan dus meer 

gedreven zijn door economische omstandigheden dan de wens om te liberaliseren en de Yuan het 

IMF binnen te loodsen. Wereldwijde aandelen daalden 3-4%, veel valuta’s van opkomende landen 

verloren aan waarde en grondstofprijzen kwamen verder onder druk. De Chinese Centrale Bank 

greep in en begon de Yuan weer te steunen. Liberaliseren door vallen en opstaan.  

 

China’s valuta aanpassing in perspectief 

Voordat we kijken naar de implicaties van deze aanpassing is het zinvol om de koersontwikkeling van 

de Yuan in de afgelopen jaren te analyseren. Uit onderstaande grafiek kunnen we concluderen dat de 

Yuan (CNY) in de laatste 5 jaar zeer sterk is geweest. De gevolgen van de crisis sinds 2008 hebben 

met name Westerse economieën geraakt die met onconventionele maatregelen hun economieën 

weer op gang proberen te krijgen en daarmee hun valuta verzwakt hebben.  

 

 
Figuur: Real Effective Exchange Rate (REER, 01/06 = 100) 

 

Implicaties van de devaluatie 

De devaluatie beïnvloedt financiële markten op verschillende manieren: 

1. Yuan en Aziatische valuta: Analisten anticiperen nu op een daling van de Yuan van 5-10% 

tegen het einde van 2016. Gegeven de stijging van de afgelopen 5 jaar vinden we zo’n daling 

niet vreemd. Zeker niet als we dit in de context plaatsen van andere valuta dalingen zoals de 

Euro die 20% is gedaald ten opzichte van de US$ in het laatste jaar. De Centrale bank van 



4 
 

China heeft bovendien aangegeven de snelheid van de daling te willen beheersen. Dit 

beperkt de impact op wereldwijde groei maar andere landen in Azië zullen trachten hun 

valuta in de pas te laten lopen met de Yuan om zichzelf niet uit de markt te prijzen.  

2. Rente niveaus: nu producten uit China goedkoper worden verlaagt dit de inflatie-

verwachting van de grote centrale banken. Hierdoor zal hun stimulerende beleid langer 

voortgezet worden. Dit houdt in dat de VS waarschijnlijk niet al in september maar pas in 

december of begin 2016 de rente gaan verhogen.  

3. Winstgevendheid bedrijven: de grootste verliezers op de beurs vorige week waren 

buitenlandse ondernemingen met grote belangen in China. Zo leden bijvoorbeeld de Duitse 

auto-aandelen grote schade. Naast een wisselkoersverlies zijn beleggers angstig over de 

winstontwikkeling. Voor Chinese exporterende bedrijven is de devaluatie juist goed nieuws. 

4. Grondstoffen (‘commodities’): de prijzen van veel grondstoffen zijn al jarenlang aan het 

dalen. Een verlaging van de Yuan betekent voor China dat grondstoffen in US$ gemeten 

duurder worden. Aangezien China de grootste afnemer is van veel commodities zullen zij 

kortingen op de prijs bedingen (= verdere koersdalingen van commodities in US$). Dit is ook 

negatief voor beleggingen in de energie- en mijnbouwsector. Lagere grondstofprijzen 

verlagen ook de inflatieverwachting voor Centrale Banken (zie punt 2). 

 

Tenslotte 

De devaluatie van de Chinese Yuan is voor ons geen reden om op dit moment wijzigingen aan te 

brengen in onze asset allocatie. Grote bewegingen in de koersen van valuta’s veranderen normaal 

weinig aan de korte termijn vooruitzichten voor groei en inflatie op wereldniveau. De afgelopen twee 

maanden laten de economische cijfers van de VS en Europa zien dat zij nauwelijks geraakt worden 

door de crisis in Griekenland of de dalingen van Chinese aandelen. Kortom, onze vooruitzichten 

veranderen niet en we zien veel koersbewegingen dan ook als ‘ruis’ binnen grotere trends. We 

denken dat de timing van China misschien wat ongelukkig was maar zien dit als onderdeel van de 

nieuwe koers en niet met de bedoeling een valuta oorlog te ontketenen. Door de koersdalingen van 

afgelopen week ontstaan er in onze ogen nieuwe kansen. 

We vinden dat er steeds meer waarde ontstaat in beleggingen van opkomende landen maar willen 

eerst zien dat de zwakte in grondstofprijzen afneemt. De daling van grondstoffen speelt een 

belangrijke rol bij de dalingen van veel aandelen, obligaties en valuta van opkomende landen. Begin 

september zullen we een nieuwe mailing versturen die ingaat op de positie van grondstoffen op 

financiële markten en de impact op beleggingsportefeuilles. 

 

Met vriendelijke groet, 

Theo en Renco 
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