
MARKET INSIGHTS 

Hoe om te gaan met de drie 
uitdagingen in China? 
De Chinese aandelen- en vastrentende markten hebben beleggers in 2021 voor verschillende 
uitdagingen gesteld. Dit zijn de voortdurende wijzigingen in regelgeving, vooral met 
betrekking tot de internetsector, het afnemende economische momentum, en de groeiende 
bezorgdheid over het wanbetalingsrisico van vastgoedontwikkelaars plus de mogelijke 
besmetting van het financiële systeem. 

Wat regelgeving betreft, hebben beleggers nu een beter inzicht in de intentie van de regering 
om kartelvorming te beperken, de rechten van werknemers te verbeteren, gegevensbescherming 
te bieden en geboortecijfers te stimuleren. Hoewel verdere beleidsaankondigingen en streng 
gereguleerd toezicht nog enige tijd kunnen aanhouden, wat kan leiden tot een herbeoordeling 
van de winstverwachtingen op middellange termijn, bevinden beleggers zich nu in een betere 
positie om de sectoren die minder risico’s lopen en de sectoren die beleidssteun kunnen blijven 
krijgen, in beeld te brengen. 

Recente economische gegevens blijven wijzen op een afnemend binnenlands momentum in 
China. De export is nog steeds een lichtpuntje door een robuuste wereldwijde vraag naar 
consumentenproducten, ondanks de aanhoudende verstoringen in de wereldwijde 
scheepvaartlogistiek. De detailhandelsverkopen stegen in augustus met slechts 2,5% j/j als 
gevolg van de diverse lokale uitbraken van de Delta-variant en de beperking van de mobiliteit in 
deze periode. Ook een voorzichtiger bedrijfssentiment en een strakker beleid op de huizenmarkt 
zorgen voor een koeler investeringsklimaat in China. Daar komt nog bij dat de tragere uitgifte 
van obligaties door lokale overheden, een rem zet op investeringen in vaste activa door de 
publieke sector. 

De aanscherping van maatregelen op de vastgoedmarkt heeft ontwikkelaars al onder druk 
gezet, wat heeft geresulteerd in minder activiteit en een vlak prijsmomentum. De 
bezorgdheid groeit dat ontwikkelaars met een hoge schuldgraad liquiditeitsproblemen 
kunnen krijgen en hun coupon- of rentebetalingen niet kunnen voldoen. Dit zou op zijn beurt 
kunnen leiden tot stress op de Chinese markt voor highyield-bedrijfsobligaties, waarvan 
projectontwikkelaars een dominant onderdeel zijn. Er is ook bezorgdheid dat de banksector 
met besmetting te maken kan krijgen. 

Overheidssteun zou een belangrijke factor zijn om het besmettingseffect te beperken. Tot nu 
toe hebben de autoriteiten nog geen signalen afgegeven dat projectontwikkelaars financiële 
steun zullen krijgen. Mogelijk geven ze prioriteit aan steun voor de klanten van deze 
ontwikkelaars, door ervoor te zorgen dat vastgoed aan huizenkopers wordt geleverd, in 
plaats van de verliezen voor beleggers te beperken. Dit kan worden gedaan door 
noodlijdende ontwikkelaars hun ontwikkelingsprojecten te laten verkopen aan gezondere 
ontwikkelaars. Dit kan betekenen dat de autoriteiten een adequaat liquiditeitsniveau voor de 
sector moeten handhaven, zodat ontwikkelaars met een robuustere balans niet samen met 
de zwakkere spelers gestraft worden. 

In het hoofd van de belegger 
21 september 2021

AUTEURS

Tai Hui
Chief Market Strategist
Azië-Pacific

Hugh Gimber
Global Market Strategist



2   HOE OM TE GAAN MET DE DRIE UITDAGINGEN IN CHINA?

IN HET HOOFD VAN DE BELEGGER  |   21  SEPTEMBER 2021

AFBEELDING 1: KREDIETCYCLI
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Bronnen: CEIC, People’s Bank of China, J.P. Morgan Asset Management. Kredietgroei meet de jaar-op-jaargroei van de uitstaande totale sociale financiering. *Wenzhou SME-crisis 
betreft de golf van faillissementen en financieringsproblemen waarmee een groot aantal kleine en middelgrote bedrijven in Wenzhou in 2011 werd geconfronteerd. **LGFV verwijst 
naar het financieringsinstrument van de lokale overheid. Guide to China. Gegevens zijn de meest recente die per 21/09/21 beschikbaar waren.

Al bij al kan de financiële stress bij projectontwikkelaars de 
neerwaartse druk op de economie op korte termijn verder verhogen. 
Naast de afzwakking van het economische momentum verwachten 
wij dat zowel het begrotings- als het monetaire beleid de komende 
maanden een meer ondersteunend karakter zal krijgen. In augustus 
2021 was minder dan 50% van het totale emissiequotum voor 
overheidsobligaties (centrale plus lokale overheid) voor 2021 
opgebruikt, wat betekent dat er nog veel ruimte is om de 
overheidsuitgaven op te voeren en zo de economie een impuls te 
geven. De bezorgdheid over wanbetaling door ontwikkelaars noopt 
ook tot nauwlettender toezicht op de marktliquiditeit en injecties 
door de centrale bank wanneer dat nodig is. De People’s Bank of 
China zorgde op 17 september voor een kapitaalinjectie van netto 
RMB 90 miljard via 7- en 14-daagse omgekeerde repo’s, het hoogste 
niveau sinds februari. Meer monetaire versoepeling kan volgen zodra 
het nodig is. 

BELEGGINGSGEVOLGEN 

De vermindering van de liquiditeit op de kredietmarkt op korte 
termijn kan een aantal projectontwikkelaars met een hoge 
schuldgraad in de problemen brengen en de vrees doen ontstaan 
dat het financiële systeem in China besmet zal raken. Wij denken 
echter dat de beleidsmakers zich bewust zijn van het 
besmettingsrisico voor de vastgoedmarkt en de balansen van de 
banken. Ze beschikken ook over instrumenten en verschillende 
beleidsopties om de markt te kalmeren, zoals een liquiditeitsinjectie 
in het bredere financiële systeem. De banksector zou over 
voldoende reserves moeten beschikken voor het geval de 
hoeveelheid noodlijdende activa toeneemt, ook al moeten 
individuele banken hun voorzieningen misschien verhogen.  
Dit betekent dat het systeemrisico laag blijft.  

Wat Chinese vastrentende waarden betreft, zullen beleggers naar 
verwachting voorzichtig blijven over de vastgoedsector tot er meer 
duidelijkheid is over hoe projectontwikkelaars zich aanpassen aan 
het nieuwe beleidsklimaat. Er zijn echter kansen in andere delen 
van de obligatiemarkt als de People’s Bank of China het monetaire 
beleid zou versoepelen en meer liquiditeit aan het financiële 
systeem zou toevoegen. Daarnaast zou de huidige volatiliteit 
waarderingskansen op lange termijn kunnen creëren binnen 
Chinese highyield-obligaties. 

Voor aandelen kunnen de veranderingen in het regelgevingsklimaat 
nog enige tijd aanhouden en beleggers zullen hun verwachtingen 
over de winstgroei van de getroffen sectoren en bedrijven blijven 
bijstellen. Een soepelere monetaire beleidskoers kan het 
beleggerssentiment ten goede komen. Bovendien zijn er, zoals 
hierboven vermeld, sectoren die minder te lijden hebben onder de 
wijzigingen in de regelgeving, of die meer beleidsmatige steun in de 
rug hebben. Dit betreft onder meer sectoren gericht op halfgeleiders, 
software, hernieuwbare energie en elektrische voertuigen. 
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