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Investeerders keren China de rug toe,
India profiteert
Aletta André 28 nov   18:03
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Riksjarijder met smartphone die hij gebruikt voor Paytm-betalingen.  Foto: Diptendu Dutta/AFP

Buitenlandse investeringen in Indiase aandelen stijgen recent sterk.

Investeerders lijken uit China weg te trekken en naar India te komen.

In de afgelopen twaalf maanden bereikten 35 Indiase start-ups een waardering
van $1 mrd.

China's verdergaande regulering van de techsector lijkt ertoe te leiden dat
investeerders het land verlaten en naar India trekken. Buitenlandse
investeringen in Indiase aandelen stegen de afgelopen maanden sterk, net als de
hoeveelheid durfkapitaal en private-equitygeld dat naar het land stroomt. Na de
geflopte beursgang van digitale betaaldienst Paytm vorige week is het echter de
vraag of India het nieuwe China is.

In het kort
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Met een waardering van omgerekend €17 mrd was Paytm de grootste
beursgang in India ooit. Het bedrijf haalde op de beurs van Bombay €2,2 mrd
op. Maar in de eerste twee handelsdagen ging er zo'n 40% van de koers af; het
aandeel noteert nog steeds onder de introductieprijs. Eerdere beursgangen van
maaltijdbezorger Zomato in juli en online cosmeticawinkel Nykaa in november,
beide net als Paytm verlieslijdende 'unicorns' (bedrijven met een waarde van
meer dan $1 mrd), waren wel een groot succes.

Hotelketen Oyo
Toch moeten investeerders zich niet laten afschrikken door het Paytm-debacle,
zegt Karam Daulet-Singh, managing partner van Touchstone Partners, dat
internationale investeerders adviseert. 'We moeten hier niet te veel conclusies
uit trekken. Andere verlieslijdende unicorns gaan de komende maanden ook
nog naar de beurs.' Zo hebben hotelketen Oyo, in Nederland eigenaar van
Belvilla, en taxi-app Ola plannen om respectievelijk ruim €1 mrd en €1,8 mrd
op te halen met een beursgang.

'De crackdown in China heeft ervoor gezorgd dat investeerders daar even
afwachten', zegt Daulet-Singh. Dat terwijl India volgens hem om allerlei
redenen juist interessant is – niet alleen als alternatief voor China. 'Op
macroniveau blijft India heel aantrekkelijk. Voor westerse investeerders is India
een geopolitieke bondgenoot. Het kwartaal tot september had zeer robuuste
bedrijfsresultaten.'

Durfkapitaal
In 2021 kwam tot nu toe meer durfkapitaal binnen in India dan ooit. Tussen
januari en september ging het om €17,3 mrd, waarvan de helft in het derde
kwartaal. In China kwam in dezelfde periode $22,6 mrd aan durfkapitaal
binnen.

Dit betekent niet dat het volledige economische plaatje er rooskleurig uitziet,
benadrukt Daulet Singh. 'In een economie zo groot als die van India, is er nooit
een dominant verhaal, maar er zijn altijd meerdere verhalen die tegengesteld
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lijken, maar zich tegelijkertijd afspelen. We zien nu een extreme polarisatie.
Het aantal mensen dat onder de armoedegrens zijn gevallen en werkloos zijn
geworden, daar word je niet vrolijk van.'

Toch zegt ook Sunil Sinha, hoofdeconoom bij India Ratings and Research, dat
dit een goed moment is om in India te investeren – los van wat er in China
gebeurt. 'Hoewel er in het afgelopen jaar maar een groei van 7,3% was, doet de
Indiase beurs het ontzettend goed.' Dit komt volgens hem deels doordat de
informele economie door de coronamaatregelen is ingestort. 'De ruimte die dit
heeft achtergelaten is opgevuld door de formele sector, wat heeft geleid tot
hogere belastinginkomsten.'

Economie nog niet hersteld
De beursgang van een groot aantal bedrijven is volgens Sinha de voornaamste
reden waarom er veel geld de aandelenmarkt invloeit, hoewel de economie nog
niet is hersteld. 'Het is lastig om te zeggen in hoeverre dit geld uit de Chinese
markt afkomstig is, of dat het onafhankelijk van de ontwikkelingen daar
binnenkomt.'

In de afgelopen twaalf maanden is de Bombay Sensex met 36% gestegen.
Volgens de analisten van Venture Intelligence zijn in diezelfde periode 35
Indiase start-ups een unicorn geworden – dat is meer dan in alle jaren sinds
2013 bij elkaar.

Het Indiase beleid van de afgelopen jaren speelt ook mee, zegt Sandeep Parekh,
managing partner bij Finsec Law Advisors in Bombay. 'We hebben een liberaal
monetair en fiscaal beleid sinds de afgelopen twee jaar', zegt hij. 'De
verwachting is dat deze hervormingen voor de lange termijn blijven gelden, wat
ook bijdraagt aan de rally op de beurs. Het lijkt erop dat in elk geval een deel
van het geld dat eerder naar China zou zijn gegaan, nu India binnenkomt.'

Jonge bevolking
Wat ook leidt tot hoge waarderingen, is het demografische potentieel van India.
De bevolking is jonger dan in China en nog altijd heeft 40% van de mensen
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geen toegang tot internet – wat mogelijke groei betekent.

Het nadeel is dat investeren in India duurder wordt, zegt Parekh. 'Sommige
segmenten van de economie lijken mij erg overgewaardeerd.'


