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Op 11 augustus schokte de People’s Bank of China de 

beurzen en valutamarkten door een serie devaluaties van 

de Chinese nationale munt, de yuan. De centrale bank 

verlaagde de spilkoers drie keer in drie dagen en de 

yuan verloor die week 3% in waarde ten opzichte van de 

Amerikaanse dollar (figuur 1).

Figuur 1: USD/CNY (10/08/15 – 14/08/15)

Source: Bloomberg  Date: 14/07/2015

Door een sterke appreciatie van de Amerikaanse dollar 

gedurende het afgelopen jaar tegen alle andere grote 

valuta’s (handelsgewogen bijna 13%), steeg de aan de 

dollar gekoppelde yuan ook tegen deze valuta’s. De 

export naar Japan, Zuid-Korea en Europa werd daardoor 

relatief duur. Mede daardoor is de Chinese exportgroei 

langzaam afgenomen en de julicijfers lieten zelf een 

krimp zien van 8,3% op jaarbasis. Daardoor is de jaarlijkse 

economische groei verlaagd naar 7%, het laagste niveau 

in zes jaar (figuur 3). Ook de geschatte bbp-groei voor 

2015 is naar beneden bijgesteld.

Bron: Bloomberg    Datum: 14/07/2015    Tijd: 10:30 BST

Hoewel dit ingrijpen als een verrassing kwam, was het niet 

geheel onverwacht. Door de koppeling van de Chinese 

valuta aan de Amerikaanse dollar, die het afgelopen jaar 

bleef stijgen, was ook de CNY flink gestegen ten opzichte 

van de valuta’s van China’s concurrenten. Dat zijn Japan, 

Zuid-Korea en in mindere mate Duitsland. In dit rapport 

bespreken we de achtergrond van de devaluatie en geven 

we onze visie op de toekomstige koersontwikkeling van 

de yuan.

Achtergrond

De People’s Bank of China controleert de koers van 

de Chinese yuan nauwlettend door middel van een 

voortschrijdende koppeling aan de Amerikaanse dollar, 

waarbij de dagelijkse koers tegen de dollar binnen een 

bandbreedte van 4% rond de spilkoers moet blijven.

Na de financiële crisis creëerden de Chinese autoriteiten 

een trend van gestage appreciatie tegen de dollar (figuur 2). 

Deze stijgende trend was erg geleidelijk en voorspelbaar. 

Marktvolatiliteit wordt in China  als onwenselijk beschouwd. 

Begin 2014 stopte de appreciatie van de yuan en werd 

zelfs een kleine depreciatie toegestaan, maar dit was lang 

niet voldoende om de sterke stijging van de dollar tegen 

alle overige grote valuta’s te compenseren.

Figuur 2: Historische koersontwikkeling USD/CNY (2010 – 2015)

Bron: Bloomberg    Datum: 14/08/2015    Tijd: 12:30 BST

Source: Bloomberg  Date: 14/07/2015

Figuur 3: Jaarlijkse bbp-groei China (2010 – 2015)

Bron: Bloomberg    Datum: 14/08/2015    Tijd: 12:30 BST
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Figuur 4: Shanghai Composite Index (mei 2015 – aug 2015)

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:

Bron: Bloomberg     Datum: 12/08/2015     Tijd: 12:30 BST

USD/CNY EUR/CNY GBP/CNY

3e kwartaal 2015 6,40 6,75 10,00

Eind 2015 6,40 6,55 9,80

1e kwartaal 2016 6,40 6,40 9,55

2e kwartaal 2016 6,40 6,25 9,50

Eind 2016 6,40 6,10 9,40

Eind 2017 6,40 6,10 9,40

Voorspellingen

Om de angst voor herhaaldelijke interventie weg te 

nemen, liet de PBOC in augustus weten dat er geen reden 

was voor een verdere devaluatie van de yuan. Ook werd 

aangegeven dat een zwakkere yuan door de nog steeds 

sterke economische groei, het overschot op de lopende 

rekening en de grote valutareserves voorlopig niet nodig 

was. De PBOC onderbouwde haar optimisme daarna met 

verdere positieve factoren.

Deze groeivertraging kwam op een ongelukkig 

moment voor de Chinese autoriteiten die kortgeleden 

ook te maken kregen met een crash op de Chinese 

aandelenbeurs. (figuur 4). Dit had grote gevolgen voor 

het consumentenvertrouwen wat de komende maanden 

de economische groei verder zal drukken. Ook de 

onroerendgoedmarkt blijft kwakkelen nadat prijzen in 

juni 4,9% lager waren vergeleken met een jaar daarvoor. 

De People’s Bank of China (PBOC) moest onverwacht 

ingrijpen door de rentevoet voor de derde keer sinds 

november 2014 met 25 basispunten te verlagen. De rente 

ging toen naar 5,1% in een poging om de kapitaalkosten 

van Chinese bedrijven te verlagen en de stagnerende 

economische groei te stimuleren.

We denken dat de uitspraken van de Chinese autoriteiten 

oprecht zijn en dat de interventie als reactie op de recente 

stijging van de yuan incidenteel was. De PBOC wil haar 

geloofwaardigheid behouden en door de enorme 

valutareserves zal zij niet snel tot een nieuwe devaluatie 

worden gedwongen. We voorspellen dat de USD/CNY-

koers de komende tijd stabiel zal blijven.


