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India: update (25 mei 2019) 

 
Inleiding 
Op 12  oktober 2016 braken we een lans voor een belegging in Indische aandelen.  We lieten ons 
leiden door een presentatie van het fondsenhuis Franklin Templeton, van dewelke we een 
gedetailleerde uiteenzetting kregen van een breed palet van factoren die de Indische 
aandelenmarkt ten goede zou komen. Sindsdien kende de Indische beursmarkt een zekere 
volatiliteit door factoren eigen aan het land, maar nog meer door externe factoren (stijging 
Amerikaanse rente, impact handelsoorlog,…). Nu de verkiezingen er afgerond geweest zijn en de 
premier Modi herverkozen lijkt, kan het land verder hervormd worden.  
 
 
 
Verkiezingsuitslag: Modi 2.0 
Eerste minister Modi die in 2014 aan de macht gekomen is, heeft de verkiezingen gewonnen en 
kan aan een tweede ambtstermijn beginnen met een sterk mandaat. Hij zal zijn hervormingen 
kunnen verder zetten. De financiële markten hebben goed gereageerd op die verkiezing, de 
beurs steeg en de langetermijnrente daalde. De markt was niettemin voorzichtig naar die 
verkiezingen toe met een vertraging van de economische groei tot gevolg. Modi had immers wat 
aan populariteit verloren door problemen in de landbouw en grote jobverliezen bij KMO's. Hij kon 
daarna wel profiteren van de toenemende spanningen met buurland Pakistan en zijn kordate 
reactie.  
Vanaf 2014 voerde Modi dus hervormingen door. Hij begon met het 'laaghangende fruit' en 
zorgde voor een beter ondernemingsklimaat. Daarna volgden meer controversiële maatregelen 
zoals de BTW-invoering, de opmaak van een faillissementswetgeving en de demonetarisering. In 
aanloop naar de verkiezingen voerde hij meer populistische maatregelen in. Nu Modi 2.0 een feit 
is, kan hij meer diepgaande hervormingen doorvoeren.  
Hij kan daarbij geholpen worden door renteverlagingen, want door de daling van de 
voedselprijzen zakt de inflatie. 
 
De Modi-generatie 
Volgens een artikel in de Observer Research Foundations is in India de Modi-generatie ontstaan. 
De schrijver spreekt van de meest invloedrijke generatie ooit in het land en dit zal een impact 
hebben op de hervorming van het land. Deze generatie is gelijk aan andere demografische 
evoluties in de wereld zoals de baby-boomers in de VS. 
De schrijver dicht diverse eigenschappen toe aan die generatie en aan het land: 
- ongeduldig: jongeren willen niet lang wachten, ze willen direct en beter leven 
- agressief: het land kan zijn kracht en macht niet langer verbergen, een voorbeeld hiervan was 
de recente luchtaanval op Pakistan 
- minder risico-avers: toenemend geloof van de jongeren in hun eigen onoverwinnelijkheid en de 
Indiase politiek zal gedwongen worden dit te reflecteren. De demonetarisering (uit markt halen 
van grote bankbiljetten om informele economie aan te pakken) was een groot impact, want 
iedereen dacht dat een sterk negatieve impact op de economie zou hebben 
- vergeetachtig: weinig jongeren herinneren zich het India van voor 1991, met een weinig 
succesvol socialisme en de dominantie van een enkele (arbitraire) politieke partij. De jongeren 
hebben daarom ook niet dezelfde vrees als de ouderen. Opmerkelijk genoeg staan deze 
jongeren niet afkerig tegen meer overheidscontrole, als ze maar vooruit  
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Economische cijfers 
In de aanloop naar de verkiezingen kende de Indische economie een lichte groeivertraging, maar 
dat belet niet dat het land nog een van de hoogste groeicijfers wereldwijd blijft neerzetten. 
Daarnaast  is er een geleidelijke daling van de inflatie, die in de voorbije maanden wel licht 
toenam, in lijn met de stijging van de olieprijs.  
 

  
 

 
 

 
Begin april 2019 verlaagde de Indische centrale bank de rente met 0,25% tot 6%, de tweede 
renteverlaging dit jaar. sommige waarnemers sluiten een nieuwe rentedaling niet uit gelet op de 
lagere economische groei en de dalende inflatietrend.  
 
Commentaren van Franklin Templeton op de verkiezingsuitslag 
Nu de partij van Modi de meerderheid heeft verworven in het parlement ligt de weg open voor het 
uitvoeren van de verkiezingsbeloftes. Er is de belofte om 1,44 triljoen USD te investeren in 
infrastructuur (-> ondersteuning werkgelegenheid en ontwikkeling van het land). Daarnaast had 
Modi aan de landbouwers beloofd om hun inkomen tegen 2022 te verdubbelen, 10,5 miljard USD 
cash wordt hiervoor gereserveerd. Ook zal de BTW vereenvoudigd worden en worden sommige 
producten met 28% BTW van de lijst gehaald.  
Die investeringen in infrastructuur (wegen, spoorwegen, kanalen en vliegvelden) waren al 
belangrijk in de eerste regeerperiode met een gunstige impact op de economische groei en zullen 
dat ook zijn in de twee regeerperiode. Bijkomend is er aandacht voor waterbeheer, wat kritisch is 
voor de ontwikkeling van steden. Via de bouw van stuwmeren kan er hydro-elektriciteit 
geproduceerd worden en is er water beschikbaar voor irrigatie.  
Buitenlandse bedrijven investeren ondertussen in productiecapaciteit in het land, deels als 
alternatief voor Chinese productie-infrastructuur.  
Het geheel maakt dat er een gunstige omgeving is voor Indische aandelen. Er is de continue 
groei van de middenklasse, wat goed nieuws is voor heel wat sectoren gelinkt aan consumptie. 
Ook kan de financiële sector zich beter ontwikkelen door de groeiende interesse voor sparen en 
beleggen, terwijl er vroeger alleen aandacht was voor goud en vastgoed. De 
infrastructuurinvesteringen zijn ook goed nieuws voor Indiase aandelen.  
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Beleggen in India 
Beleggen in Indische aandelen vindt best plaats via een gespecialiseerd beleggingsfonds. Eerder 
schoven we het Franklin Templeton India Fund naar voren, een gevolg van onze ontmoeting met 
de fondsbeheerder in Brussel.  
 
Franklin Templeton India Fund (isin LU0231203729) 
 

 

Het Franklin Templeton fonds zette in de periode 
2015 tot vandaag mooie prestaties neer op jaarvlak. 
Alleen in 2018 viel de prestatie tegen.  
De belangrijkste sectoren en hun relatief belang in 
het fonds zijn als volgt:  

- financiële diensten (30,9%) 
- cyclische consumptiegoederen (17,6%) 
- grondstoffen (15,8%) 
- technologie (9,6%) 
- defensieve consumptiegoederen (9,1%) 

Via Dierickx, Leys is het fonds niet meer 
beschikbaar voor nieuwe intekeningen. Het India-
fonds van Aberdeen Standard is het alternatief.  

 
 
Aberdeen Standard India Equities (isin LU0231490524) 
 

 

Het Aberdeen Standard India Equities fonds kende 
eveneens mooi prestaties in de periode 2015 tot 
vandaag. Het fonds deed het over deze periode 2% 
beter dan het fonds van Franklin Templeton. Ook 
hier viel de relatieve prestatie in 2018 tegen.  
De belangrijkste sectoren en hun relatief belang in 
het fonds zijn als volgt:  

- financiële diensten (23,9%) 
- technologie (20,4%) 
- defensieve consumptiegoederen (18,3%) 
- grondstoffen (15,3%) 
- farma (7,7%) 

 
 
De geïnteresseerde belegger kan ook opteren voor de Britse Investment trust Pacific Assets 
Trust. Indische aandelen, vooral kleinere, zijn goed voor 33% van de portefeuille. Een update 
(april 2019) is beschikbaar op onze website.  
 
 
 
Gert De Mesure  
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Vergelijking Indiase Sensex index met de Bel-20 op 1 en op 5 jaar 
 
 

 
 
 
 
 

 


