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CHINESE YUAN RENMINBI (CNY)
De Chinese yuan renminbi (CNY) is door de People’s 

Bank of China (PBOC) via een gecontroleerde appreciatie 

gekoppeld aan de Amerikaanse dollar. De PBOC ziet er 

streng op toe dat de dagkoers van de yuan niet meer dan 

twee procentpunten naar boven of naar beneden afwijkt 

van die van de dollar.

Sinds 2005 hebben de Chinese autoriteiten een 

geleidelijke stijging toegestaan van de yuan tegen de 

dollar waardoor deze sinds 2015 met ca. 3% per jaar is 

gestegen. Geheel volgens het Chinese valutabeleid dat 

zeer tegen marktvolatiliteit is gericht, was de appreciatie 

erg geleidelijk en voorspelbaar.

Toch is de Chinese yuan de afgelopen maanden sterk 

gedaald door een vertraging van de groei van de Chinese 

economie. De economische groei daalde tot 7%, het 

laagste punt in de afgelopen 24 jaar (figuur 1), na een 

groeivertraging in de industriële productie en de export. 

Ook de onroerendgoedmarkt blijft kwakkelen nadat de 

huizenprijzen in februari daalden met 5,1% op jaarbasis. 

Daardoor is de geschatte bbp-groei voor 2015 naar 

beneden bijgesteld ten opzichte van eerdere ramingen.

Figuur 2: Historische wisselkoers USD/CNY (2010 -2015)

Bron: Bloomberg     Datum: 23/06/15     Tijd: 12:00

USD/CNY EUR/CNY GBP/CNY

3e kwartaal 2015 6,25 6,55 9,38

Eind 2015 6,25 6,38 9,30

1e kwartaal 2016 6,25 6,25 9,20

2e kwartaal 2016 6,25 6,15 9,15

Eind 2016 6,25 5,95 9,05

Eind 2017 6,25 5,95 9,15

Figuur 1: Jaarlijkse bbp-groei China (2012 – 2015)

Bron: Bloomberg     Datum: 23/06/15 

kapitaalkosten van Chinese bedrijven te verlagen en de 

stagnerende economische groei aan te jagen. 

De houding van de Chinese monetaire autoriteiten blijft 

duidelijk voorzichtig verruimingsgezind. Ondanks de 

recente daling van de CNY tegen de Amerikaanse dollar, 

betekent de stijging van de dollar dat ook de yuan flink 

is gestegen ten opzichte van andere valuta’s. Het is 

onwaarschijnlijk dat de Chinese autoriteiten een dergelijke 

appreciatie van de CNY op lange termijn zullen toestaan, 

terwijl de euro en de yen zo laag staan.

Op basis van deze factoren verwachten we dat de CNY 

gedurende rest van dit jaar en in 2016 met een koers van 

rond de 6,25 gelijke pas zal houden met de Amerikaanse 

dollar. Het verruimingsgezinde monetaire beleid van 

de Europese Centrale Bank zal echter voor een stijging 

tegen de euro zorgen.

De angst voor deflatie werd bewaarheid nadat de 

prijsgroei in mei door een daling in wereldwijde olie-en 

voedselprijzen daalde tot 1,2%, De PBOC werd daardoor 

gedwongen om de referentierente voor de derde keer 

sinds november 2014 te verlagen. De rente werd met 

25 basispunten verlaagd naar 5,1% in een poging om de 

We hopen dat u prijs stelt op deze informatie. Voor actuele koersen, offertes voor uw transacties of andere informatie,

kunt u ons op de volgende manieren bereiken:


