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Op maandag vond grootste daling van Chinese aandelen sinds 

de financiële crisis van 2007 plaats toen en onder beleggers 

paniek ontstond over een structurele groeivertraging van de 

Chinese economie. De aandelen daalden met bijna 9% (figuur 1) 

waarmee de volledige koerswinst van 2015, of wat daarvan nog 

over was, teniet werd gedaan.

Figuur 1: Shanghai Composite Index (24/08/2015)

Bron: Reuters   Datum: 24/08/2015    Tijd: 15:45 BST

Toen de Aziatische markten op maandagochtend opengingen, 

uitten handelaren hun teleurstelling nadat de People’s 

Bank of China (PBOC) niet in staat bleek om tijdens het 

weekend steunmaatregelen door te voeren waaronder een 

renteverlaging. De afgelopen week verloren Chinese aandelen 

al 11% van hun waarde. De jaarlijkse economische groei in China 

is teruggelopen tot 7%, het laagste niveau in zes jaar.

De sterke koersdaling van Chinese aandelen zorgde wereldwijd 

voor het instorten van aandelenprijzen. De FTSE 100 daalde 

met ruim 5% (figuur 2) en staat op het laagste niveau sinds 

december 2011. Ook Europese aandelen daalden met ruim 5%, 

terwijl Aziatische aandelen een driejarig dieptepunt bereikten. 

Figuur 2: FTSE 100 & DAX index (21/08/2015 – 24/08/2015) 

Figuur 3: Intraday koers EUR/USD (24/08/2015)

Bron: Reuters    Datum: 24/08/2015    Tijd: 16:00 BST

Het was niet verwonderlijk dat de Australische dollar (AUD) en 

de Nieuw-Zeelandse dollar (NZD), waarvan de economieën 

nauw verbonden zijn met de Chinese, beiden flink aan waarde 

verloren. De AUD daalde in de vroege middag met 1,6%, terwijl 

de NZD op een bepaald moment bijna 4% had verloren op 

de Amerikaanse dollar. Beide valuta’s bereikten een zesjarig 

dieptepunt. 

Door de daling van de Chinese aandelenprijzen daalde ook de 

olieprijs naar het laagste punt in 6,5 jaar. Ook valuta’s die sterk 

afhankelijk zijn van grondstofprijzen, waaronder de Russische 

roebel, de Zuid-Afrikaanse rand en de Canadese dollar, daalden 

sterk in waarde. Ondanks de sterke stijging van de Amerikaanse 

dollar tegen veel exotische valuta’s, stond de index van de 

Amerikaanse dollar een stuk lager toen de Londense beurs 

gisteren sloot. 

Terwijl de aandelen- en valutakoersen zich aan het einde 

van de beursdag zich wat hadden hersteld, stonden de 

volatiliteitsindices nog steeds op recordhoogte. Analisten 

beschreven de gebeurtenissen gisteren als “black Monday”. 

We verwachten dat valutahandelaren de komende dagen 

druk blijven met het wijzigen van hun posities wat de nodige 

volatiliteit tot gevolg zal hebben.
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In de paniek onder beleggers die door de ongekende koersval 

ontstond, trokken zij massaal hun kapitaal terug uit risicovolle 

beleggingen en werd er in plaats daarvan geïnvesteerd in 

zogenaamde “safe haven” valuta’s zoals de Japanse yen en de 

euro. De euro schoot omhoog en bereikte de beste koers tegen 

de Amerikaanse dollar in zes maanden na een stijging van 1,9% 

(figuur 3), terwijl de Japanse yen een tijdelijke winst van 2,4% op 

de dollar boekte en het hoogste punt bereikte sinds februari. 


