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Waarom het armworstelen 
tussen de VSA en China niet 

hoeft te escaleren

In het Jaar van het Varken dat loopt 
van 5 februari 2019 tot en met 24 ja-
nuari 2020 staat uiteraard het varken 

centraal. Chinese astrologen geloven 
dat met het Jaar van het Varken een 
periode van rust, ontspanning en sa-
menzijn aanbreekt en dat diplomatie 
het dit jaar wint van onenigheid en strijd. 

Wie zijn wij om Chinese astrologen te-
gen te spreken maar het lijkt er wel op 

dat  een tandje moet worden bijgesto-
ken om de diplomatieke inspanningen 

tussen de VSA en China nog dit jaar 
vruchtbaar te maken teneinde een han-
delsoorlog te vermijden. 

HET HANDELSVERKEER TUSSEN DE 
VERENIGDE STATEN EN CHINA – DE INZET 
VAN EEN CONFLICT
Dat een handelsoorlog makkelijk te 
winnen is, moet nog blijken. Feit is dat 
het opbod van  invoerheffingen van de 
Verenigde Staten op Chinese invoer 

DE WERELD

“Trade wars are 
good, and easy 
to win.”

Donald Trump, 2 maart 2018
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ten belope van  inmiddels 250 miljard 
USD al ruim een jaar aan de gang is.  
Een duurzaam handelsakkoord blijft 
vooralsnog uit. 

In 2018 piekte de totale Amerikaan-
se import van goederen en diensten 
uit China op ruim 539 miljard USD. Een 
voorraadopbouw in de VS uit vrees voor 
een verdere escalatie van het conflict is 
hieraan niet vreemd. Het valt op en het 
is logisch dat in 2019 de handelsstromen 
tussen de VSA en China wél merkbaar 
vertragen. Het belang van de handel 
tussen de VSA en China valt immers 
terug van 15.7% in 2018 naar 12.9% in 2019 
waardoor China niet langer de eerste 
handelspartner is van de VS (zie tabel).

China was inderdaad al vele jaren de 
belangrijkste handelspartner van de 
VS. Mexico en Canada vervolledigden 
de top 3. China vertegenwoordigde in 
2018 ruim 21,2% van de totale invoer van 
de VSA maar slechts 7.2% van de export. 
Het handelstekort met China was daar-
door ruim 5 maal zo groot als dat met 
Mexico. 
Ook in 2019 blijft het handelsdeficit met 
China zeer belangrijk.  In 2019 (cijfers tot 
einde april) noteerden de VSA over de 
eerste vier maanden een globaal de-
ficit op haar handelsbalans van -50,8 
miljard USD waarvan het handelste-
kort met China alleen al -106,9 miljard 
USD bedroeg. Begrijpelijk dat president 
Trump hier een onevenwicht tracht 
recht te zetten.

WIE IS SLACHTOFFER VAN HET 
HANDELSCONFLICT?
Technologie-hardware vertegenwoor-
digt 60% van de Amerikaanse invoer uit 
China. Door de importheffingen moeten 
daarom Amerikaanse consumenten 
hogere prijzen betalen voor hun smart-
phones en computers. Daar komt bij dat 
Amerikaanse bedrijven vijf maal meer 
geïnvesteerd hebben in China dan de 
Chinese bedrijven in de VS. Logisch dat 
die Amerikaanse bedrijven een compe-
titief nadeel hebben als zij slechts tegen 
hoge invoerrechten goederen of com-
ponenten kunnen importeren.

Overigens is het bekend dat de ‘big tech 
companies’ als Amazon, Facebook en 
Google geen al te vriendschappelijke 
banden onderhouden met hun presi-
dent. Volgende quote van Trump is veel-
zeggend: "They were so against me du-
ring my election run, everybody said 'If 
you don't have them, you can't win.' Well 
I won, you know, and I'll win again."

De beperkingen die Trump aan het Chi-
nese Huawei  oplegde ‘om redenen van 
nationale veiligheid’ en die hij dan weer 
tijdelijk opschortte zal hij naar verluidt 
gebruiken in zijn onderhandelingen met 
de Chinezen om een betere deal uit de 
brand te slepen. 

Ondertussen komen ook uit de hoek 
van het electoraat van Trump kritische 
geluiden. In een open brief ‘Tariffs hurt 
the Heartland’ ventileren  meer dan 500 

ondernemingen en 140 verenigingen 
hun bezorgdheid over de invoertarie-
ven op Chinese producten en waar-
schuwen ze voor de negatieve impact 
van een escalerende handelsoorlog op 
Amerikaanse bedrijven, landbouwers, 
gezinnen en de economie in het alge-
meen’. Met het Amerikaanse Heartland 
worden traditioneel alle staten bedoeld 
die niet aan een oceaan liggen. 

De onvermijdelijke tegenmaatregelen 
die China neemt zijn doelgericht. China, 
's werelds grootste invoerder van soja-
bonen, heeft in de handelsoorlog met 
Washington de aankopen van Ameri-
kaanse soja stopgezet. Vorig jaar kocht 
China nog voor ruim 12,5 miljard USD 
aan Amerikaanse soja, maar die import 

Export naar 
China

 Import uit 
China

Handelstekort 
VSA

Belang China 
in totale 

handel VSA

Ranking China 
in handel VSA

1-4/2019 33,9 140,80  -106,90 12,9% 3

2018 120,15 539,68 -419,53 15.7% 1

2017 129,80 505,22 -375,42 16.4% 1

2016 115,60 462,42 -346,83 15.9% 1

2015 115,87 483,20  -367,33 16.0% 1

2014 123,66 468,47  -344,82 14.9% 2

Het handelsvolume en het handelstekort van de Verenigde Staten met China zijn belangrijk 
(uitgedrukt in miljarden USD) Bron: U.S. Department of Commerce June 6th 2019

“We don’t want 
to fight, but we 
are not afraid to 
fight and, given 
no choice, we 
will fight.”

Officiële verklaring van de Chinese 
regering, 6 mei 2019
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is gedaald met 74 procent naar am-
per 3,25 miljard USD. De  importheffin-
gen komen bij de Amerikaanse boeren 
hard aan en kan voor Trump politieke 
gevolgen hebben bij de volgende ver-
kiezingen. President Trump ziet de bui 
hangen en heeft al noodhulp voor de 
Amerikaanse landbouwers voorzien ten 
belope van 17 miljard USD nadat hij vorig 
jaar met 12, 5 miljard USD diende over de 
brug te komen.

President Trump is geheel in zijn eigen 
stijl erg demagogisch als hij verklaart 
dat het de Chinezen zijn die de invoerta-
rieven op 250 miljard USD betalen. Niks is 
minder waar; zo werkt dat niet. Invoerta-
rieven worden uitsluitend betaald door 
vennootschappen die in de VS geregis-
treerd zijn en worden berekend op de 
waarde van de invoer in de VSA. Dat de 
verhoogde invoertarieven volledig wor-
den doorgerekend aan de Amerikaanse 
consument is intussen aangetoond.

TIJDSDRUK
Op 28 en 29 juni 2019 gaat in Osaka de 
G-20 top door en op redactiedatum ziet 
er naar uit dat president Donald Trump 
en de Chinese president Xi Jinping er 
elkaar toch zullen ontmoeten. President 
Trump heeft hier voldoende op aange-
drongen. Ondertussen gaan de markten 
ervan uit dat een akkoord mogelijk is, al 
was het maar omdat dat in alle logica in 
het wederzijdse belang is.

Op 18 juni jl. trok zittend president Trump 
zijn herverkiezingscampagne op gang 
in Florida. De 59ste presidentsverkiezin-
gen hebben al plaats op dinsdag 3 no-

vember 2020. Trump kan dan voor zijn 
tweede en laatste ambtstermijn van 4 
jaar herverkozen worden.

Groot is het contrast met de machtspo-
sitie van president Xi Jinping, zeker sinds 
hij er in maart 2018 in lukte om de beper-
king van maximum twee ambtstermij-
nen door het Chinese Volkscongres te 
laten schrappen. Daardoor is het voor 
Xi mogelijk geworden om na 2023, als 
zijn tweede termijn afloopt, aan te blij-
ven als president. Mede daardoor werd 
president Xi in mei 2018 uitgeroepen als 
machtigste man van de wereld. Donald 
Trump, president van het land met de 
sterkste economie en het machtigste 
leger, bekleedde in deze lijst slechts de 
derde plaats. Het feit dat hij niet vol-
doende steun krijgt om de nodige fond-
sen vrij te maken hinderen hem in het 
realiseren van zijn politieke agenda, en 
dat niettegenstaande de dominan-
te positie van zijn eigen Republikeinse 
partij in het Amerikaanse Congres. De 
controverse rond zijn persoon en zaken-
leven helpt uiteraard ook niet. 

Enerzijds geven de VSA met de ‘Ameri-
ca first’ politiek van Trump een duidelijk 
signaal aan de internationale gemeen-
schap minder royaal en allicht ook min-
der loyaal partner te willen zijn dan in 
het verleden. Het leiderschap van de 
VSA wordt niet meer opgenomen zoals 
weleer. Anderzijds leeft het besef dat de 
Volksrepubliek China niet zal aarzelen 
de rol te spelen die haar toekomt. Chi-
na en Xi hebben meer tijd dan Trump. 
Trump heeft een handelsakkoord meer 
nodig dan Xi, althans zo lijkt het toch. •

De onvermijdelijke 
tegenmaatregelen 
die China neemt 
zijn doelgericht. 
China, 's werelds 

grootste invoerder 
van sojabonen, 

heeft in de 
handelsoorlog 

met Washington 
de aankopen van 
Amerikaanse soja 

stopgezet. 



PUUR & PERSOONLIJK VERMOGENSBEHEER

WWW.LEOSTEVENS.COM

Disclaimer

Focus. magazine is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennoot-

schap gereglementeerd door de NBB (Nationale Bank van België) en de FSMA 

(Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten). 

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als ‘onderzoek op beleggingsge-

bied’ zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire 

mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijk-

heid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. 

Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de 

verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. 

Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde fi-

nanciële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publica-

tie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige 

verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aande-

len) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet 

een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele 

risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat 

zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde 

kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aan-

bevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gere-

aliseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toe-

komst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven 

scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen 

als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld 

worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. 

Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendemen-

ten beïnvloeden. 

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. 

Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, 

kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet 

gegarandeerd worden. Leo Stevens & Cie kan nooit aansprakelijk gesteld wor-

den voor de eventuele onjuistheid of onvolledigheid van bepaalde gegevens 

in deze publicaties. 

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande 

uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publica-

tie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht 

van de Belgische rechtbanken.

Leo Stevens & Cie
Vermogensbeheer met een pure & persoonlijke missie

Leo Stevens & Cie begeleidt u in het beheer van uw vermogen als geen 
andere financiële instelling in België: puur en persoonlijk.
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