Visie op Azië

Economisch Bureau
Emerging Markets Research

27 juni 2017

Opleving China compenseert vertraging India
 Groei opkomend Azië profiteert van opleving China en aantrekken wereldhandel,
Arjen van Dijkhuizen

 … die compensatie bieden voor groeivertraging India na bankbiljettenoperaties
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 Nu China weer vertraagt en India versnelt, wordt India weer snelstgroeiende reus
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 Groeiramingen hoger voor Hong Kong, Indonesië, Maleisië, Singapore, Thailand
 We zien nog ruimte voor renteverlaging(en) in India, minder in andere landen
 Risico’s: protectionisme, verkrapping financiële condities, China, geopolitiek.
Regionale groei profiteerde in eerste kwartaal van opleving China …
De economische groei in de regio opkomend Azië is in de afgelopen kwartalen stabiel rond
de 6% gebleven. Dat stabiele regionale gemiddelde verhult echter veranderingen in het
groeimomentum van afzonderlijke landen. De Chinese economie, met een gewicht van circa
50% verreweg de grootste van de regio, versnelde in het vierde kwartaal van 2016 (tot 6,8%
j-o-j) en het eerste kwartaal van 2017 (6,9% j-o-j). Dat is onder andere een gevolg van
stimulerend beleid uit het verleden, dat zich heeft vertaald in een aantrekkende vastgoedsector en een breder herstel van de binnenlandse bestedingen.

Groei van sterk uitvoergedreven economieën …

Groeiherstel China compenseert vertraging India
Reële BBP-groei, % j-o-j
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… en het aantrekken van de wereldhandel …
Een andere belangrijke aanjager van de groei in opkomend Azië (inclusief die van China) is
het aantrekken van de mondiale groei en de wereldhandel geweest. China is een
belangrijke motor in dat opzicht, maar ook een belangrijke begunstigde ervan. Overigens
zijn er na de zeer sterke groei in het eerste kwartaal, waarbij ook basiseffecten een rol
speelden, recentelijk wel tekenen waarneembaar van enige vertraging in de handelsgroei
van China en Azië en van de wereldhandel. Toch blijft de groei van de invoer en uitvoer op
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jaarbasis
s vooralsnog o
op een relatief hoog
h
niveau lig
ggen. Een flink aantal landen in
opkomend Azië leunt ssterk op de uitv
voer. Vooral voor deze landenn was de oplev
ving van de
andel sinds ein
nd 2016 – na ja
aren van relatie
eve zwakte – w
welkom. Dat uit zich onder
wereldha
meer in een sterkere g
groei in het eers
ste kwartaal in uitvoergedreveen economieën
n als
Maleisië (5,6% j-o-j), H
Hong Kong (4,3
3%), Thailand (3,3%) en Zuid--Korea (2,9%).. Ook in
Singapore (2,7% j-o-j) en Taiwan (2,6
6%) was de gro
oei in het eerstte kwartaal soliide, hoewel
iets bene
eden de piek d
die in het vierde
e kwartaal van 2016 is bereikkt.
e voor groeive
ertraging India
a na bankbiljeettenoperaties
s
Dit biedt compensatie
eiherstel in Chin
na en de exportgedreven eco
onomieën comppenseert de grroeiHet groe
vertragin
ng van India ge
edurende het belastingjaar
b
20
016-17. De Indiiase groei nam
m in het
eerste kw
wartaal van ditt kalenderjaar verder
v
af, naar een 2,5-jaars dieptepunt van
n 6,1% j-o-j.
Bovendien was deze d
daarmee voor het
h eerst sinds eind 2014 lageer dan die van China. Deze
groeivertraging is verstterkt door de grootschalige om
mwisseling vann bankbiljetten (de biljetten
met de tw
wee grootste ccoupures werde
en uit de omloo
op genomen) eeind 2016. Hierrmee hoopte
de Indias
se overheid de
e informele eco
onomie een kop
pje kleiner te m
maken. Ongeve
eer 90% van
het kasg
geld werd uit de
e circulatie geh
haald, terwijl de
e injectie van n ieuwe bankbiljetten niet
vlekkeloos verliep. Tocch zou de invloed van deze operaties wel eeens minder gro
oot kunnen
cht doen vermo
oeden. De groeeivertraging van de reële
zijn dan de cijfers op h et eerste gezic
e kwartaal conttrasteert lijkt na
amelijk voor eeen belangrijk de
eel
economiie in het eerste
veroorza
aakt door een ssterke stijging van
v de BBP-de
eflator (samenhhangend met wijzigingen
w
in
de methodologie). Kijke
en we naar de samenstelling van de Indiasee groei, dan bleef aan de
vraagzijd
de de investeri ngsvraag zwak
k. Aan de aanb
bodzijde vielen vooral de bouw en de
verwerke
ende industrie negatief op.

Ziijn we de ‘pie
ek’ al gepasseeerd?

… profiteert v
van opleving wereldhande
w
el
Handelsvolumess, indices, 2010 = 100

nkoopmanagersind
dex (PMI) verwerkkende industrie, 50
5 = ‘neutraal niveau’
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We verw
wachten ‘rotattie’ vanaf twee
ede kwartaal: India wordt w
weer snelstgro
oeiende reus
Wat de groei
g
in de twe e grootste economieën van de
d regio, Chinaa en India, betreft
verwachten we vanaf h
het tweede kwa
artaal een ‘rota
atie’. In onze vissie heeft de Ch
hinese groei
gepiekt in het eerste kw
wartaal. Deze zal
z vanaf het tw
weede kwartaaal weer gaan ve
ertragen en
op ongeveer 6,5% op jjaarbasis uitkom
men in 2017. Daarbij
D
speelt oonder meer me
ee dat de
htige) verkrapping van het belleid hebben do
oorgezet. Dat
autoriteitten hun gerichtte (en voorzich
beleid is in de eerste p
plaats gericht op het beperken
n van ongezondde schuldopbo
ouw in het
financiële stelsel en op
p het tegengaan van zeepbellen in bijvoorbeeeld de vastgoe
edmarkt. De
s wat afgenome
en ten opzichtee van het uitzonderlijk
groei van de Chinese i n- en uitvoer is
erste kwartaal,, maar blijft rela
atief hoog. De (vooruitkijkendde) inkoopmana
agersindices
sterke ee
voor de verwerkende
v
in
ndustrie en de groei van de Aziatische
A
uitvooer lijken ook te
e wijzen op
een zeke
ere recente afkkoeling van de economische activiteit. We ddenken echter nog
n steeds
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dat de groeivertraging van China hee
el geleidelijk zal blijven verloppen. Dat geldt des
d te meer
in dit bellangrijke politie
eke jaar (vijf van de zeven led
den van het hooogste beleidso
orgaan
treden naar verwachtin
ng eind 2017 aff). Een ineensttorting van de C
Chinese groei lijkt ons dan
dertussen voors
spellen we vooor India dat de groei in het
ook voorrlopig niet waa rschijnlijk. Ond
eerste kw
wartaal met 6,1
1% j-o-j de bod
dem heeft bere
eikt en in de looop van dit jaar weer
w
geleidelijjk aantrekt (da
aarbij gemiddeld op 7,5% uitkomend). We veerwachten dan
n ook dat
India dit jaar zijn statuss als snelstgroe
eiende opkome
ende reus wee r zal terugpakk
ken.
mingen Hong Kong, Indone
esië, Maleisië,, Singapore en
n Thailand verrhoogd
Groeiram
Hoewel we
w wel signale
en zien dat de economische
e
activiteit
a
recenttelijk weer wat is
afgezwa
akt, werkt de ste
erker dan verw
wachte groei in het eerste kwaartaal in sommige gevallen
positief door
d
op onze g
groeiramingen. Ten opzichte van
v onze vorigge Visie op Azië
ë,
gepublic
ceerd in maart 2
2017, hebben we voor Hong Kong onze grooeiraming voorr 2017
procentpunt, to
verhoogd met een vol p
ot 3%. Daarnaa
ast hebben we onze groeiram
mingen voor
et een half proccentpunt verho
oogd voor Male
eisië (naar 5%),, Singapore (2,5%) en
2017 me
Thailand
d (3,5%). Voor 2018 hebben we
w onze groeirramingen verhooogd voor Hong Kong (tot
2,5%), In
ndonesië (5,5%
%) en Thailand (3,5%).

Opkom
mend Azië: ec
conomische groei(raminge
g
en)
% j-o-j

K22-16

K3-16

K4-16

2015

2016

2017*

2018*

China

66,7

6,8

6,9

6,9

6,7

6,5

6,0

Hong Kon
ng

22,0

3,2

4,3

2,4

2,0

3,0 ↑

2,5 ↑

India

77,5

7,0

6,1

7,9

7,2

7,5

7,5

Indonesië
ë

55,0

4,9

5,0

4,9

5,0

5,0

5 ↑
5,5

Maleisië

44,3

4,5

5,6

5,0

4.2

5,0 ↑

4,5

Singapore
e

1 ,2

2,9

2,7

1,9

2,0

2,5 ↑

2,0

Taiwan

22,1

2,8

2,6

0,7

1,5

2,0

2,0

Thailand

33,2

3,0

3,3

3,0

3,3

3,5 ↑

3 ↑
3,5

Zuid-Kore
ea

22,6

2,4

2,9

2,8

2,8

2,5

2,5

Reg. gem
middelde

66,1

6,0

6,0

6,3

6,1

6,1 ↑

5,8

Bron: ABN
N AMRO Economiisch Bureau, EIU, Bloomberg.
* Voorspellingen 2017-18 ziijn afgerond.
es tonen veranderring sinds publicattie vorige Visie op Azië.
Pijltje

ale inflatie is g
gestabiliseerd
d, ondanks sch
herpe bewegin
ngen in India (en China)
Regiona
Volgens onze index is de regionale in
nflatie gedaald ten opzichte vvan het niveau van eind
2016 (circa 2,5%) en iss deze in de afgelopen maanden gestabiliseeerd rond de 2%. Deze
w
deels gedrreven door een
n pauze (of zelffs ommekeer) iin de stijging van
daling werd
grondsto
ofprijzen. De re
egionale kernin
nflatie is ook ge
estabiliseerd neet onder de 2%
%, na herstel
van een cyclisch diepte
epunt in begin 2016. De regio
onale gemidde ldes verhullen scherpe
ewegingen in a
afzonderlijke landen, met nam
me in India en C
China. De Chin
nese
inflatiebe
producentenprijsinflatie
e (PPI) schoot eind 2016/begin 2017 omhooog, na ongevee
er vier jaar
negatief te zijn geweesst, gedreven do
oor ontwikkelingen in aan groondstoffen gere
elateerde
n. Vanwege de ommekeer in de grondstofprrijzen zwakte dde Chinese PPI de
sectoren
afgelope
en maanden we
eer wat af (tot 5,5% j-o-j in mei). We verwacchten een verd
dere daling in
2017 van dit nog altijd hoge niveau. De
D Chinese CP
PI-inflatie herste
telde van het cy
yclische
unt in februari/m
maart, maar bliijft ver beneden
n de bovenkannt van de doelzone (3%). In
dieptepu
India is de
d CPI-inflatie sinds medio 20
016 sterk geda
aald, naar een hhistorisch diep
ptepunt van
2,2% j-o-j in mei.
ng beperkt, be
ehalve in Indiaa
Ruimte voor monetai re versoepelin
a
en de inflatie oplooptt, zijn centrale banken in
Nu de grroei in verschilllende landen aantrekt
de regio over het algem
meen voorzichttiger geworden
n wat betreft eeen verdere vers
soepeling
m
bele
eid. Dat heeft natuurlijk
n
ook alles te maken m
met het rentepad van de
van het monetaire
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Fed. Toc
ch is het markts
tsentiment voorr opkomende la
anden tot dusvverre opmerkelijk gunstig
gebleven
n, in de aanloo
op naar de rentteverhogingen door de Fed inn maart en juni (elk met 25
bp). We verwachten da
at de Amerikaa
anse centrale bank
b
in de loopp van 2017 en 2018
2
de
ente geleidelijkk verder zal verrhogen en haar balanstotaal zzal vermindere
en. Illustratief
beleidsre
voor de voorzichtige
v
op
pstelling van de
e centrale bank
ken in de regioo is dat er sinds
s de herfst
van 2016
6 geen verlagin
ng van de bele
eidsrente meer heeft plaatsgeevonden. De laatste
renteverrlagingen waren
n in oktober 20
016, in India (naar 6,25%) en Indonesië (naar 4,75%).
Feitelijk betrof de laatsste wijziging van de beleidsren
nte in de regio een verhoging
g. Passend
peling van de Hong
H
Kong dolla
ar aan de Ameerikaanse dollar onder een
bij de wisselkoerskopp
y board, bewoo
og de HKMA ha
aar beleidsrentte mee met diee van de Fed. Verder
V
heeft
currency
zoals ge
ezegd de Chine
ese centrale ba
ank het moneta
aire beleid verkkrapt door de re
entetarieven
voor haa
ar openmarkt- e
en leenfaciliteitten te verhogen, hoewel het bbenchmarktarie
ef (1-yr
lending rate)
r
vooralsno
og ongewijzigd is gebleven op
p 4,35%. De Inndiase centrale bank (RBI)
is ook stteeds voorzichttig gebleven, maar
m
heeft rece
ent – de reële bbeleidsrente kw
wam in mei
uit op ma
aar liefst 4,1% – haar toon wat aangepast. We
W verwachtenn dat de RBI in
n de loop
van dit ja
aar de beleidsrrente met 25-50 bp zal verlag
gen.
ast is er volgenns ons nog wel ruimte voor stimulerend begrrotingsbeleid in
n
Daarnaa
verschillende landen. D
De overheidsfin
nanciën staan er immers in veeel landen goe
ed voor. Het
stimuleringspakket datt de nieuwe Zuid-Koreaanse president
p
Moonn onlangs aank
kondigde is
hier een voorbeeld van
n.

Ruimte monetaire versoepelling beperkt, behalve in In
ndia

Kerninflatie is gestabilise
eerd
Regionale (BBP--gewogen) indicess, % j-o-j

Index, januari 20112 = 100
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Re
eële beleidsrentes (benchmarktarieff* minus CPI inflattie), %
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Chinaa

13
India

1
14

15
Zuid-Korea

16
Indonesië

Bron
n: Thomson Reute
ers Datastream, A
ABN AMRO Econo
omisch Bureau
*Ind
donesië is in augus
stus op een anderre beleidsrente ov
vergegaan.

ks de veerkrac
cht van opkom
mend Azië, blijjven er ook rissico’s aanwez
zig
Ondank
In ons ba
asisscenario ve
erwachten we dat de regiona
ale groei rond dde 6% blijft in 2017-18
2
en
daarmee
e de groei in an
ndere regio’s met
m een ruime marge
m
blijft oveertreffen. De be
etere
groeiprestatie heeft de els te maken met
m de sterke macro-economi
m
ische fundame
entals
vergelek
ken met andere
e opkomende regio’s.
r
Dat wordt ook weersppiegeld in relatiief gunstige
sovereig
gn ratings voor opkomend Azië. Toch beteke
ent de veerkraccht van de regio niet dat er
geen risiico’s bestaan. In onze ogen zijn
z de belangriijkste risico’s vooor de econom
mische
vooruitzichten:
1.

Protectionisme/an
nti-globalisering
g.Tot nog toe heeft
h
de Amerikkaanse preside
ent Trump
zijn retoriek richtin
ng China wat afgewakt, omda
at hij het land nnodig heeft in het
heersen van No
oord-Korea. De
e relaties tusse
en de VS en Chhina zijn gestab
biliseerd na
beh
de ontmoeting
o
tusssen Trump en Xi Jingping in april. Toch zijnn de risico’s voortvloeiend
uit protectionisme
p
nd Azië niet verdwenen, omdaat het groeimo
odel van veel
voor opkomen
land
den uit de regio
o inclusief Chin
na sterk gebaseerd is op de m
mondiale aanbodketens.

17

5

Visie op Azzië - Oplevin
ng China co
ompenseert vertraging India – 27 ju
uni 2017

2.

Sterke verkrappin g financiële co
ondities. Tot dusverre is het m
marktsentiment versus
opk
komende lande
en in 2017 guns
stig gebleven. Dat sentiment kan echter om
mslaan in
gev
val van een (ste
erker dan verw
wachte) stijging van de rentesttanden in de VS
V en andere
ontw
wikkelde econo
omieën. Dat ka
an weer gevolg
gen hebben vooor de kapitaals
stromen naar
opk
komende lande
en, inclusief die
e naar opkomen
nd Azië. Daarbbij is door de ho
oge en nog
toen
nemende schu
uld in veel Aziatische landen de
d gevoeligheidd voor rente- en
e
valu
utarisico’s toeg
genomen.

3.

Neg
gatieve verrasssingen rond Ch
hina’s schoksge
ewijze transitiee. In ons basiss
scenario
voo
orzien we geen harde landing van China in 2017-18.
2
Toch blijft de transittie van China
risic
covol. Er zijn im
mmers majeure
e macro-financiële en geopoliitieke risico’s (o
o.a. hoge en
nog
g toenemende sschuld, overca
apaciteit, versle
echtering kwalitteit bancaire po
ortefeuille).
Indiien deze risico’’s onvoldoende
e beheerd word
den, kan Chinaa te maken krijg
gen met een
proc
ces van wanorrdelijke schuldrreductie en een
n sterker dan vverwachte afname van de
BBP
P-groei. Dat zo
ou sterke uitstra
alingseffecten hebben naar dde regionale en
n de wereldeco
onomie en naarr mondiale fina
anciële markten
n.

4.

Geo
opolitieke risico
o’s. Geopolitiek
ke risico’s in de
e regio zijn toeggenomen. Het buitenlandbele
eid van China iis assertiever geworden
g
onde
er president Xi Jinping. Datze
elfde geldt
voo
or het Amerikaa
anse beleid ond
der Trump. Al met
m al is de onnzekerheid op dit
d vlak
verg
groot. Zo zijn d
de spanningen op het Koreaanse schiereilannd toegenomen. Verder
dien
nen ontwikkelin
ngen voortvloeiend uit de Chinese opstellingg rond conflicte
en in de
Zuid
d-Chinese Zee
e en de strategiische relatie tussen China enn de VS nauwgezet
gev
volgd te blijven worden.

Hoofdin
ndicatoren/ramingen
BBP-gro
oei (%)
Opkomend Azië
Opkomend Europa
Amerika
Latijns-A
Midden-O
Oosten/Noord-Affrika
Opkome
ende landen tottaal
Eurozone
e
VS
Wereld
P)
Overhe idssaldo (% BBP
Opkomend Azië
Opkomend Europa
Amerika
Latijns-A
Midden-O
Oosten/Noord-Affrika

2015
6.3
0.8
-0.2
2.7
4.3

2016e
6.1
1.2
-1.3
3.7
4.2

201
17e
6.1
2.0
1.0
2.2
4.5

2018e
5.8
2.3
2.3
3.7
4.7

1.9
2.6
3.4

1.7
1.6
3.2

2.1
2.3
3.5

1.8
2.5
3.6

2015
-3.0
-2.0
-7.0
-8.5

2016e
-3.0
-2.0
-6.5
-8.0

201
17e
-3.5
-2.5
-6.0
-5.5

2018e
-3.5
-2.0
-5.0
-5.0

-1.5
-3.4

--1.3
-3.9

-1.4
-4.1

Eurozone
e
-2.1
-2.6
VS
Bron: EIU
U, ABN AMRO Economisch
E
Burea
au

Inflatie (%)
Opkomend Azzië
Opkomend Eu
uropa
Latijns-Amerikka**
Midden-Ooste
en/Noord-Afrika
Opkomende landen totaal
Eurozone
VS
Wereld
kening (% BBP)
Lopende rek
Opkomend Azzië
Opkomend Eu
uropa
Latijns-Amerikka
Midden-Ooste
en/Noord-Afrika
Eurozone
VS

2015
2.5
10.3
8.4
5.7
4.6

201
16e
2.7
5.3
10.3
5.6
4.4

2017e
2.7
5.4
6.8
8.0
4.2

2018e
3.1
5.5
5.1
8.0
4.2

0.0
0.1
2.9

0.2
1.3
2.9

1.5
2.3
3.4

1.3
2.5
3.4

2015
2.5
1.5
-3.5
-3.0

201
16e
2.0
0.0
-2.0
-2.5

2017e
2.0
0.0
-2.0
0.5

2018e
1.5
0.0
-2.5
1.0

2.4
2.9
3.2
2.5
-3.3
-2.6
-2.6
-3.1
* cijfers opkomend
de markten zijn a
afgerond

** Inflatie Latijns-Amerika en Wereld zonder Ven
nezuela

Dit do
ocument is samengesteld
d door ABN AMRO. Het heeft
h
uitsluitend als doel om financiële en algemeene informatie te verstrek
kken over de economie. ABN
A
AMRO behoudt zichh alle rechten voor met betrekking
b
tot de
inform
matie in het document en
n het document wordt uitssluitend aan u verstrekt voor
v
uw informatie. Het iss niet toegestaan dit docu
ument (geheel of deels) te
t kopiëren, distribueren,, door te geven aan een derde of om het voor
enig ander
a
doel te gebruiken d
dan hier boven bedoeld. Dit document is informatief bedoeld en vormt geeen aanbieding van effectten aan het publiek, of ee
en uitnodiging om een aaanbod te doen.
ag niet om welke reden d
dan ook vertrouwen op de
e informatie, meningen, beramingen,
b
en aannamees in dit document noch dat
d het compleet, accuraat of juist is. Er wordt gee
een garantie gegeven, uittdrukkelijk of
U ma
stilzw
wijgend, door of uit naam van ABN AMRO, haar directeuren,
d
functionarisse
en, vertegenwoordigers, gelieerde partijen, groep
psmaatschappijen of werk
knemers met betrekking tot de juistheid of vollediigheid van de
inform
matie in dit document, en
n geen enkele aansprake
elijkheid wordt geaccepteerd voor enig verlies als direct of indirect gevolg van
v het gebruik van deze
e informatie. De opvattinggen en meningen opgeno
omen hierin kunnen
op en
nig moment aan verandering onderhevig zijn en ABN
A
AMRO heeft geen enkele verplichting om dee informatie in dit docume
ent na de datum hiervan te herzien.
Voord
dat u in enig product van
n ABN AMRO investeert, dient u zich te informeren over de verschillende ffinanciële en andere risic
co’s, alsmede mogelijke beperkingen
b
voor u en uw
w investeringen als gevolg van toepasselijke
wetge
eving en regels. Indien u
u, na lezing van dit docum
ment, overweegt een inve
estering te doen in een prroduct, raadt ABN AMRO
O aan om een dergelijke investering met uw relatiiemanager of persoonlijk
ke adviseur te
besprreken om nader te bezien
n of het relevante producct – met inachtneming va
an alle mogelijke risico’s – past bij uw investeringe
en. De waarde van beleg
ggingen kan fluctueren. Inn het verleden behaalde resultaten bieden
geen garanties voor de toekom
mst. ABN AMRO behoud
dt zich het recht voor wijz
zigingen in dit materiaal aaan te brengen.
Alle rechten
r
voorbehouden

