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THE END OF GLOBALISATION? 
1 





Globalization waves  



Globalization issues 



Conflict is a sign of the times 

https://www.amazon.com/Asias-Cauldron-South-Stable-Pacific/dp/0812984803/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1476956033&sr=1-1&keywords=asia's+cauldron


Strange market moves 



Mirror image?  





A short history of long-term rates. 



EUR 10y Govt rate (Germany) 



US 10y Govt rate 



 How many football fields are there left? 



A STRONGER USD? 
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A stronger USD?  



EUR/USD 



EUR/USD 



THE POLITICAL FUTURE OF 
EUROPE. 
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Not yet a disaster but… 



A flash crash now and then…  



EUR/GBP 



EUR/GBP 



More to follow?  



Italian politics: Too close to call 



WILL EMERGING MARKETS BE 
TRUMPED? 
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And emerging markets? 



Is the worst behind us? 

Bron: Capital Economics 



Productivity still low 



What about margins?  



And corporate health?  

|    12/1/2016    | 



What if rates go up? 



China: a mini-cycle? 

27/09/2016 Economische vooruitzichten 

    



China: Government investments 

Weak private vs strong state investment 



China: 25 years without a recession… 
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China: transiting towards a service economy? 

Van industrie naar diensten Jobs per sector 



Old versus new China 



Old versus new China 



COMMODITY TIME? 
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Time to buy (the new) China? 



Commodity time? 



Towards market equilibrium?  



On the marginal cost of production… 



THE GOLD HELD BY CENTRAL BANKS 

GOLD plays its role 



When in doubt, you are in good company 
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CONCLUSIONS 



A little quiz… 



Positioning countries 



Inequality but…  



Extremistan it is 

51 



The Americans are saving 



Expensive (US) markets. 
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Evolutie S&P500 & Euro Stoxx 

Forward PE 



« Trump on » and « Trump off » 
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« Trump on » and « Trump off » 
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DISCLAIMER 

This presentation was created for informative purposes by BNP Paribas 

Fortis SA/NV.  

The information contained in this presentation is subject to change. 

While BNP Paribas Fortis SA/NV takes great care to ensure that the 

information is correct, it may not be held liable for possible errors 

or omissions, or the direct or indirect damage that might result from 

this. 
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Geert Roelens 

Wordt deze eeuw nu echt die van 
China?  

1 

Geert Roelens 

Financieel Forum West-Vlaanderen, Roeselare 

November 30, 2016  



Geert Roelens 
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Geert Roelens 

Geert Roelens 
• Bruges, West Flanders, European, world citizen; 

Lived and worked in Belgium, USA, Indonesia, China 

• Since July 1st 2016: Independent Consultant 

• Previously 23 years at Bekaert and 5 years CEO of Beaulieu 
International Group 

• Author of book "How successful can you be in China? A recipe 
for success“ published in 2013 
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Geert Roelens 

Inhoud 
1. China in een notedop 

2. China wordt een supermacht 

3. Chinese bedrijven groeien enorm snel 

4. Dus komen ze naar hier 

5. Waar zijn ze al? 

6. Waar kun je ze verwachten? 

7. Opportuniteiten of lastposten? 

8. Napoleon zei het al … 

9. En wat zeggen wij? 
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Geert Roelens 
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Geert Roelens 

China in cijfers 
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Officiële naam Volksrepubliek China 
Hoofdstad Beijing (20 miljoen inwoners) 
Oppervlakte 9.596.961 km² (= 314 x België) 
Aantal inwoners 1,35 miljard 
Staatshoofd President Xi Jinping 
Regeringsleider Premier Li Keqiang 
Taal Chinees (Mandarijns) 
Munt Chinese Yuan - Renminbi Wisselkoers 
Belangrijke steden Chongqing (28 miljoen), Shanghai (24 miljoen inwoners), 
 Chengdu (14 miljoen), Tianjin (13 miljoen), Guangzhou 
 (13 miljoen), Shenzhen (11 miljoen), Suzhou (11 miljoen) 
 
Bruto Binnenlands Product (BBP)   10.351 miljard USD (531 miljard USD in België) 
BBP/Capita   7.587 USD (47.300 USD in België) 



Geert Roelens 
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China’s GDP groei 



Geert Roelens 

Beijing: in 2018 de grootste luchthaven terminal 
wereldwijd, met 45 miljoen passengiers per jaar 
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Geert Roelens 

The One Belt One Road (OBOR) 
• Most ambitious infrastructure plan in the world today. 

• Would create multiple economic corridors encompassing more than 
60 countries in Asia, North Africa and East Africa, linking the most 
dynamic East Asian Economic Zone with the advanced Economic Zone. 

• Intraregional free trade and infrastructure funding to enable more 
efficient circulation of currency and culture. 
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Geert Roelens 

Chinese bedrijven in de wereld 
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Geert Roelens 

Huawei onthult zijn 2020 strategie voor Afrika 
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Geert Roelens 

ICBC = 25 x AB INBEV 
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Geert Roelens 

Build Your Dreams (BYD) 
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Eight years ago Buffett invested $232 million for a nearly 10% 
stake in BYD (Build Your Dreams), a Chinese company that makes 
lithium-ion batteries and electric cars...  



Geert Roelens 

China wil de “wereld voetbal supermacht" 
zijn tegen 2050  

14 



Geert Roelens 

Kende jij Jack Ma een paar jaar geleden? 

https://www.youtube.com/watch?v=313V1J3E724 
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https://www.youtube.com/watch?v=313V1J3E724


Geert Roelens 
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Chinese bedrijven investeren record bedragen 
in het buitenland 



Geert Roelens 

De Chinese bollebozen zijn op komst 
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https://www.youtube.com/watch?v=z2wg5UW5l9I 
 

DJI – DRONES  

JULIE MET EEN 
MICROSOFT 

HOLOLENS… IN 
MERELBEKE 

https://www.youtube.com/watch?v=z2wg5UW5l9I


Geert Roelens 

Grote Chinese investeringen in België 

• Volvo: 800 miljoen € via Zweden: 5,000 werknemers – 100 % 

• Delta Lloyd: 206 miljoen €: 5,200 werknemers – 100 % 

• Punch Power Train: 1 miljard €: 350 werknemers – 100 % 

• SIAT:  192 miljoen € – 35 % 

• Deurganckdock: 50 miljoen € – 20 % 

• Wijnegem en Waasland Shopping Center: 200 miljoen €– waarschijnlijk 
rond 30 % 

• APM Brugge: 25% Shanghai International Port en 24% voor China 
Shipping TD. 

• Hainan Air: directe vluchten van Zaventem naar Shanghai + 5*hotel in 
Brussel 

• Louvain La Neuve (gepland) tot 200 miljoen €: 800 werknemers 
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Geert Roelens 

Waar kun je ze verwachten? 
• Op zoek naar Technologie in welk 

domein ook 
• Op komst met horden Toeristen 
• In onze Distributie om hun produkten 

hier te verdelen  
• Ze missen nog Luxe, Zuiverheid en 

Topkwaliteit 
• Op zoek naar Infrastruktuur- 

platformen om bij de consument te 
geraken 

• Op zoek naar Kennis aan onze 
universiteiten, hogescholen, …. 

• Heb je een sterk Merk? Dan komen ze 
erop af 
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Geert Roelens 

Laat de Chinezen toe in Eandis 
http://www.tijd.be/opinie/algemeen/Laat_de_Chinezen_toe_in_Eandis.9813601-
7765.art?ckc=1 

 

28 september 2016 05:05 
 
Door Geert Roelens, ex-CEO Beaulieu International Group, ex-vicevoorzitter Bekaert en ex-directeur 
staalkoordafdeling Azië, onafhankelijk consultant, auteur van ‘Hoe succesvol kan je zijn in China? Een 
recept voor succes’ (2013). 
In het stripverhaal ‘De ark van Nero’ (1952) verwijst onze held als hij hoort dat er een hoop Chinezen 
voor zijn deur staat te wachten naar ‘het gele gevaar’. Blijkbaar is die strip bij sommige Eandis-
aandeelhouders de jongste tijd weer populair. 
De komende decennia hebben we baanbrekend werk nodig op vlak van energieopmaak en -
distributie. Dan is het toch verstandiger een topspeler aan je zijde te hebben? 
Op de bijzondere algemene vergadering van Eandis op 3 oktober wordt beslist of we ‘het gele gevaar’ 
- dit keer State Grid Europe Limited genaamd (SGEL, een dochter van State Grid Corporation of China) 
- zullen toelaten onze dorpels te overschrijden. Mogen we dan een zondvloed aan rampen in ons 
land verwachten? 
Natuurlijk kan je heel wat argumenten bedenken om de bevolking schrik aan te jagen. Worden onze 
elektriciteitsmeters binnenkort afgelezen in het Xicheng District in Beijing? Zal de Chinese 
aandeelhouder zijn participatie van 14 procent misbruiken om onze energiefactuur op te drijven? 
Komt die factuur straks in twee talen toe? 
Het ene argument is onzinniger dan het andere. Veel kritieken en zorgen lijken ongefundeerd. 
Het lijkt hoe dan ook weinig opportuun de beslissing terug te draaien. Voor elke Chinees is het 
concept van gezichtsverlies een persoonlijk drama. Met het grootste nutsbedrijf in de wereld, dat op 
de zevende plaats van de Fortune Global 500 bedrijven prijkt, spring je niet ongestraft plots van het 
ene been op het andere. 
Als je vraagtekens plaatst bij de gevaarlijke bedoelingen van de Chinese reus, blijf je steken in ons 
beperkte gezichtsveld op de wereldeconomie. 
Standvastigheid in de besluitvorming geldt voor elke Chinese bedrijfsleider als een gouden kracht. Als 
je vraagtekens plaatst bij de gevaarlijke bedoelingen van de Chinese reus, blijf je steken in ons 
beperkte gezichtsveld op de wereldeconomie. China is een opkomende economische wereldmacht. 
De mogelijkheden worden ons nu geboden om kennis te delen en te vergaren via de grootste speler 
in de wereld, zodat we de technologische uitdagingen die op ons afkomen op het vlak van 
energiebevoorrading beter kunnen oplossen. 
Twijfelt er vandaag nog iemand om een Volvo te kopen, omdat Geely-uit-China een betrokken partij 
is?............ 
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Geert Roelens 

Chinezen proberen in Griekenland 
wat in België niet lukte 

21 

Het Chinese bedrijf State Grid heeft het hoogste bod 
uitgebracht (320 miljoen euro) voor een belang van 
24% in de Griekse hoogspanningsbeheerder IPTO.  



Geert Roelens 

In Wallonie kan het wel? 
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China General Nuclear (CGN) koopt het grootste onshore wind park 
in ons land.  
Het park Esperance in Wallonie (Estinnes) heeft 11 monster turbines 
van 7.5 megawatts of 170,000 MWh per jaar of 50,000 huishoudens 
 
China General Nuclear CGN met 35,000 werknemers is een nucleair 
bedrijf maar diversifieert nu in andere energiebronnen 



Geert Roelens 

Hou rekening met de PEST 
• Politiek: communisten of toch 

kapitalisten? Spionnen? 

• Economie: staatsbedrijven met 
50-jaren plannen en Alibaba kijkt 
102 jaar ver. En hoe zit het met mijn 
rechten? 

• Sociaal: guanxi. En ze zijn zo anders, 
mijnheer!  

• Technologie: ze werkten nog op het 
land 15 jaar geleden en nu 
verorberen ze de nieuwste trends 
zodat ze een betere wereld 
achterlaten voor hun enig kind. 

 

 

• En bovenal bemin …. 
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Geert Roelens 

中国 Zhōngguó 
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Geert Roelens 

When China wakes up, 
it will shake the world. 

 
Napoleon Bonaparte 
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Geert Roelens 

Mijn recept voor succes 
                                    in en buiten China 
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Geert Roelens 

Xie Xie nie 
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Geert Roelens 

groelens@yahoo.com 
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