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Stormt Indiase aandelenmarkt straks
Londen voorbij?
Pim Brasser 19 okt
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De Sensex-index staat voor het eerst in de geschiedenis boven de 60.000 punten, een mijlpaal die eind september
uitgebreid werd gevierd.  Foto: Francis Mascarenhas/Reuters

Niets kon de Indiase aandelenmarkt afgelopen anderhalf jaar stoppen.

Veel kleine beleggers stapten in via beleggingsapps.

Ondanks opspelende hoogtevrees kan de Indiase beurs Londen voorbijstreven.

De deltavariant, het Chinese ingrijpen in de techsector, inflatie, een nog steeds
lage vaccinatiegraad (zo'n 20%), en zelfs het afbouwen van de noodsteun door
de Amerikaanse Fed: helemaal niets kon de aanstormende Indiase stier stoppen
de afgelopen 18 maanden. De best presterende serieuze aandelenmarkt ligt
daarmee niet aan Wall Street, ook niet aan Beursplein 5, maar aan Dalal Street
in Mumbai.

De belangrijkste index S&P BSE Sensex steeg dit jaar al bijna 30%, de andere
graadmeter Nifty 50 zelfs nog iets meer. De AEX weet er als techzware index
met 27% nog bij in de buurt te komen. Maar beurzen elders niet: de
Amerikaanse S&P 500 noteert 20%, de Europese Euro Stoxx 50 17%.
Vergeleken met andere opkomende markten blinkt India al helemaal uit: de
MSCI Emerging Markets Index daalde dit jaar.

De Sensex bestaat voor een groot deel uit banken en verzekeraars. Ook zit het
Indiase staatsenergiebedrijf in de hoofdindex, net als industriële bedrijven als
Tata Steel, en de Indiase divisies van Nestlé en Unilever. Slechts een klein deel
van de index bestaat nu nog uit techbedrijven.

Traditionele bedrijven doen het prima
Dat lijkt de Indiase belegger weinig te deren. De tienjaarsrente bedroeg in India
dinsdag 6,39%, dus banken en verzekeraars zullen minder last hebben van lage
rentes dan hun westerse collega's. Bovendien is de vraag naar stroom en
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industriële materialen als staal ook in India geëxplodeerd. En het beurssucces
lokt nu een aantal Indiase start-ups, die een beursgang voorbereiden.

Kleine beleggers jagen de opmerkelijke opmars deels aan. Zij hebben net als in
het Westen beleggingsapps ontdekt en stoppen hun spaargeld in aandelen. Ook
in India is de spaarrente relatief laag en apps maken het iedereen makkelijk om
in aandelen of in de in het land populaire beleggingsfondsen te investeren. De
Sensex-index staat voor het eerst boven de 60.000 punten, een mijlpaal die eind
september uitgebreid werd gevierd.

Maar ook in India krijgen sommige beleggers na anderhalf jaar hoogtevrees,
ook al is de economie weer grotendeels open. 'Het regelmatig opspelen van een
hang naar risico heeft geleid tot sprankelende aandelenmarkten met erg hoge
waarderingen', zo waarschuwde de Indiase centrale bank.

Net als in het Westen stijgt dan ook de angst voor een correctie van minimaal
10%. Maar net als in het Westen weet niemand wanneer, en of de correctie er
gaat komen. Analisten zeggen ook dat van de bijna 1,4 miljard inwoners, nu
ruim 500 miljoen mensen een smartphone hebben: een enorme markt voor
beleggingsapps en start-ups.

Volgens Goldman Sachs telt India nu minimaal 67 unicorns, en bereikten 27
start-ups de waardering van $1 mrd dit jaar. Het zijn veelal techbedrijven en ze
staan te trappelen om naar de beurs te gaan.

Dat kan er volgens de Amerikaanse zakenbank voor zorgen dat de waarde van
de Indiase aandelenmarkt groeit van zo'n $3500 mrd nu, naar meer dan $5000
mrd in 2024. De Bombay Stock Exchange zou daarmee uitgroeien tot de op
vier na grootste aandelenmarkt van de wereld, en de prestigieuze London Stock
Exchange uit de top 5 duwen.




