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Automotive/Transport 
Gezakt van Redelijk naar Matig
Door ontwrichtingen van de toeleveringsketen en een lager con
sumentenvertrouwen en beleggerssentiment, daalt de verkoop 
van personenwagens en bedrijfswagens. Verwacht wordt dat de 
toegevoegde waarde van de automobielsector in 2020 met 14,5% 
zal krimpen. De import en de export werden getroffen door we
reldwijde lockdownmaatregelen. Verwacht wordt dat de toege
voegde waarde van de transportsector met bijna 9% zal dalen in 
2020.

Bouw/Bouwmaterialen 
Gezakt van Redelijk naar Matig
Als gevolg van de sterk stijgende vastgoedprijzen, heeft de rege
ring van Hongkong verschillende maatregelen goedgekeurd om 
de prijzen te beheersen en het grondaanbod uit te breiden. Door 
de sociale onrust die er sinds het midden van 2019 heerst, ver
trekken er meer bewoners en komen er minder nieuwe bij. Door 
de lockdown kwamen er nog minder nieuwe bij, wat op zijn beurt 
de vraag naar appartementen heeft doen kelderen. Na een daling 
van 5,8% in 2019, zal de toegevoegde waarde van de bouwsector 
naar verwachting ook in 2020 dalen, met ongeveer 6%.

Chemie/Farmacie 
Blijft Redelijk
De lokale vraag naar farmaceutische producten zou moeten pro
fiteren van het stijgende gezondheidsbewustzijn en de bijbeho
rende uitgaven. Als gevolg van de verminderde vraag op het Chi
nese vasteland wordt echter verwacht dat de toegevoegde waarde 
van farmaceutische producten in 2020 met amper 0,2% zal toe
nemen.

Diensten 
Blijft Matig
De dienstensector is een van de belangrijkste sectoren in Hong
kong. In 2019 werden de inkomsten al negatief beïnvloed door de 
sociale onrust en een lichte terugval van het aantal toeristen. Dit 
werd nog verergerd door de coronacrisis. Door het lockdownbe
leid is het maandelijkse aantal toeristen sinds februari 2020 met 
90% gedaald in vergelijking met het jaar daarvoor. Om de lokale 
uitbraak tegen te gaan, heeft de overheid van Hongkong tijdelijk 
alle activiteiten van de entertainmentsector, schoonheidssalons, 
fitnesscentra etc. verboden. ‘s Avonds mocht er ook niet meer in 
restaurants gegeten worden. Verwacht wordt dat de toegevoegde 
waarde van het hotel en cateringsegment met bijna 40% zal da
len in 2020.

Veel lokale dienstverleners die gebukt gingen onder hoge huur
prijzen en een verlies van inkomsten, kregen cashflowproble
men en besloten om de boeken te sluiten. Verwacht wordt dat het 
aantal betalingsachterstanden en faillissementen de komende 
maanden zal stijgen.

Duurzame consumptiegoederen 
Blijft Slecht
Vanaf het begin van de sociale onrust midden 2019 zijn de pres
taties van de sector verslechterd, doordat winkels en winkelcen
tra sloten wanneer er in bepaalde districten werd geprotesteerd. 
Door de lockdown sinds februari 2020 mogen toeristen uit het 
vasteland (die voor de sector een grote bron van inkomsten wa
ren) Hongkong niet langer binnenkomen. Een gedaald consu
mentenvertrouwen en toenemende werkloosheid belemmeren 
een herstel op korte termijn. Na een daling van 6% in 2019 zal de 
toegevoegde waarde van de detailhandel in 2020 naar verwach
ting met 18% terugvallen. Door groeiende cashflowproblemen is 
het aantal sluitingen en faillissementen van buurtwinkels geste
gen.
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Elektronica/ICT 
Blijft Redelijk
Hongkong is vooral een hub voor de wederuitvoer van elektroni
sche onderdelen die verkocht worden aan/door Chinese bedrij
ven, en een ICTdienstverlener. In de eerste helft van 2020 voelde 
de sector de gevolgen van de wereldwijde lockdownmaatregelen, 
ontwrichtingen van de toeleveringsketen en een dalende vraag. 
Door het aanhoudende handelsconflict tussen China en de VS, en 
Amerikaanse sancties voor Chinese ICTbedrijven, zouden elek
tronica/ICTproducenten uit Hongkong met fabrieken in China 
inkomsten kunnen verliezen. Sommige fabrikanten lossen dat 
op door hun fabrieken te verhuizen naar ZuidoostAzië (bijvoor
beeld Vietnam en Maleisië) en zo de Amerikaanse heffingen te 
ontlopen. Verwacht wordt dat de toegevoegde waarde van de 
ICTsector met bijna 2% zal krimpen in 2020, en in 2021 met meer 
dan 3% zal opveren, als de toeleveringsproblemen worden opge
lost en de vraag weer aantrekt.

Financiële diensten 
Blijft Goed
De financiële sector is bijzonder belangrijk voor de economie 
van Hongkong. Het afgelopen decennium heeft de sector kunnen 
profiteren van actieve grensoverschrijdende financiële activitei
ten en fondsenwervingen. Maar 2020 is voor de sector voorlopig 
een wisselvallig jaar geweest, in volle coronacrisis. De aandelen
markt nam in februari en maart een duik door de immense onze
kerheid, maar veerde in april op, dankzij een kwantitatieve ver
soepeling door de US Federal Reserve en vluchtkapitaal dat naar 
de markt vloeide. Wegens Amerikaanse noteringsbeperkingen 
voor Chinese bedrijven, nemen een aantal bedrijven van het Chi
nese vasteland, zoals Alibaba en JD.com, hun toevlucht tot fond
senwerving in Hongkong, wat de lokale markt voor introductie 
op de beurs een boost geeft.

De uitbraak van het coronavirus heeft de cashflow en liquiditeit 
van lokale bedrijven aangetast, wat kan leiden tot meer wanbeta
lingen van leningen en strengere leenvoorwaarden. Maar er zijn 
zekerheidstellingen door de overheid van Hongkong gecreëerd 
om mkbbedrijven te helpen voldoende bankleningen te vinden. 
De toegevoegde waarde van de financiële sector zal naar ver
wachting met ongeveer 1% groeien in 2020.

Machinebouw/Techniek 
Blijft Redelijk
Lokale machine/techniekbedrijven hebben hun fabrieken vooral 
in China en ZuidoostAzië, en Hongkong doet dienst als tussen
persoon tussen fabrieken op het Chinese vasteland en overzee
se afzetmarkten. In het eerste kwartaal van 2020 vertraagde de 
lockdown in heel China de productieschema’s en ontwrichtte het 
de toeleveringsketen. Door de nog steeds bescheiden wereldwij
de economische vooruitzichten krijgen fabrieken minder orders 
binnen en schroeven ze hun productieschaal terug. Het volume 
van de wederuitvoer vanuit Hongkong zal naar verwachting 
afnemen, en de toegevoegde waarde van de sector zal naar ver
wachting met bijna 8% dalen in 2020.

Metaal/Staal 
Blijft Matig
Metaal en staalfabrieken zijn zeldzaam in  Hongkong, en loka
le bedrijven in deze sector treden vooral op als handelaren. De 
vraag naar metaal en staal wordt negatief beïnvloed door de la
gere vraag vanuit afzetmarkten als de bouw, de automobielsector 
en de scheepsbouw.

Papier 
Gezakt van Redelijk naar Matig
De papiersector is in Hongkong minder relevant in vergelijking 
met andere sectoren. Door de economische crisis en dalende re
clameinkomsten hebben een aantal tijdschriften en kranten de 
markt verlaten. Doordat er meer van thuis uit wordt gewerkt, is 
de vraag naar papier voor kantoor gedaald. Verwacht wordt dat 
de toegevoegde waarde van de papiersector in 2020 met 14,5% zal 
krimpen.
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Textiel 
Gezakt van Redelijk naar Matig
Lokale textielbedrijven hebben hun fabrieken vooral in China en 
ZuidoostAzië, en Hongkong doet dienst als tussenpersoon tussen 
fabrieken op het Chinese vasteland en overzeese afzetmarkten. 
Door de nog steeds bescheiden wereldwijde economische voor
uitzichten krijgen fabrieken minder orders binnen en schroeven 
ze hun productieschaal terug. Door het aanhoudende handel
sconflict tussen China en de VS, zouden textielproducenten uit 
Hongkong met fabrieken op het vasteland inkomsten kunnen 
verliezen. Sommige fabrikanten zijn begonnen hun fabrieken 
naar ZuidoostAzië te verhuizen om de Amerikaanse heffingen 
te ontlopen. Op de binnenlandse markt kampen groothandelaren 
en detailhandelaren door een laag consumentenvertrouwen met 
dalende verkoopcijfers. De toegevoegde waarde van de textielsec
tor zal naar verwachting met bijna 10% krimpen in 2020.

Voeding 
Blijft Redelijk
Ook al wordt er nog verkocht, toch voelt de toeleveringsketen de 
gevolgen van de lockdown. Door de coronacrisis werd er steeds 
vaker thuis gegeten, waardoor consumenten meer aankopen 
doen in supermarkten of op wet markets. Tegelijkertijd werden 
haast alle restaurants zwaar getroffen en opgezadeld met een 
groot aantal beperkingen door de afstandsregels. Na een lichte 
groei van 0,5% in 2019, zal de toegevoegde waarde in 2020 licht 
krimpen met 1,5%.
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Disclaimer
Dit rapport wordt louter ter informatie verstrekt en is niet bedoeld als beleggingsadvies, 
juridisch advies of enige aanbeveling aan de lezer(s) met betrekking tot specifieke trans-
acties, investeringen of strategieën. Lezers zijn zelf verantwoordelijk voor het nemen van 
commerciële en andere beslissingen omtrent de verstrekte informatie. Hoewel Atradius al 
het noodzakelijke heeft gedaan om te verzekeren dat de informatie in dit rapport verkre-
gen is van betrouwbare bronnen, kan Atradius niet verantwoordelijk gesteld worden voor 
fouten of omissies, of voor de resultaten verkregen door gebruik van deze informatie. 
Alle informatie in dit rapport wordt gegeven ‘zoals ze is’, zonder garantie op volledigheid, 
accuraatheid, tijdsgebondenheid, of op de resultaten verkregen door gebruik van het 
rapport, en zonder garantie van enige soort, uitdrukkelijk of geïmpliceerd. In geen geval 
zal Atradius, haar gerelateerde partners of corporaties, of de partners, agenten of werk-
nemers hiervan verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor enige genomen beslissing 
of actie die zij zouden nemen op basis van de in dit rapport verstrekte informatie om 
het even welke schade het betreft, zelfs wanneer vooraf geïnformeerd over de mogelijke 
negatieve gevolgen.
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Op de volgende pagina’s geven we aan de hand van de volgende weer symbolen de alge-
mene economische vooruitzichten per sector weer::

Uitstekend 
Het kredietrisico in de sector is laag / 
de bedrijfsprestaties in de sector zijn 
sterk ten opzichte van de trend op lange 
termijn

Matig 
Het kredietrisico in de sector is relatief 
hoog / de bedrijfsprestaties in de sector 
liggen onder de trend op lange termijn

Goed 
Het kredietrisico in de sector is gunstig / 
de bedrijfsprestaties in de sector liggen 
boven de trend op lange termijn

Slecht 
Het kredietrisico in de sector is hoog / 
de bedrijfsprestaties in de sector zijn 
zwak ten opzichte van de trend op lange 
termijn

Redelijk 
Het kredietrisico in de sector is gemid-
deld / de bedrijfsprestaties in de sector 
zijn stabiel




