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WISSELKOERSEN EN VALUTAMARKTEN

Ruilvoet en concurrentie

M De internationale concurrentiepositie, hangt o.m. af van
    de onderlinge kostprijsverhoudingen:

    Kostprijs buitenl. / [kostprijs binnenl. x wisselkoers]

    waarbij geldt:

    wanneer buitenland  =  duurder, gevolg: 
    betere concurrentiepositie van binnenland,
    en ook:

    wisselkoers (bijv.  Euro t.o.v. $) lager, gevolg: eveneens
    betere concurrentiepositie van binnenland. 

3

WISSELKOERSEN EN VALUTAMARKTEN

Ruilvoet en concurrentie

M Ruilvoet:
 
    (indexcijfer prijspeil export) / 
                                                       (indexcijfer prijspeil import)
    (beide prijspeilen uitgedrukt in zelfde valuta), levert een
    mate van ruilvoetverhouding (verslechtering of
    verbetering).

    Stijgen de exportprijzen sterker dan de importprijzen, dan
    ontstaat ruilvoetverbetering; 
    stijgen de importprijzen sterker dan de exportprijzen, dan
    ontstaat ruilvoetverslechtering.
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Ruilvoet en concurrentie

M Internationale concurrentiepositie verbetert o.m. door:
    F loonmatiging: loonkosten per product dalen (voor zover
        doorberekend in de prijs) --> prijs daalt
    F grondstoffen (in het buitenland) goedkoper --> inkoop
        wordt goedkoper (voor zover doorberekend in prijs) -->
        prijs daalt
    F wisselkoers daalt --> NL producten worden goedkoper
        in buitenland, bijv. USA (minder Euro voor $ nodig)
    F verbetering infrastructuur --> sneller / goedkoper
        transport mogelijk --> prijs daalt
    F verstrekking innovatiesubsidie --> modernisering wordt
        aantrekkelijker --> betere / goedkopere productie
        mogelijk --> prijs daalt
    F kwaliteitsinnovatie --> betere (kwaliteits)concuurentie-
        positie.
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Wisselkoersen, wisselkoerssystemen

M Wisselkoersen en valutamarkten:  
    F een wisselkoers is de prijs van een valuta, uitgedrukt in
        een andere valuta, bijv.: Euro 1,-- = US$ 1,23.
    F wisselkoersen komen tot stand op de valutamarkt
    F de valutamarkt is het totaal van vraag en aanbod van
        een valuta, bijv. de vraag naar Euro’s of naar $’s
    F de valutamarkt kan ook gezien worden als de markt
        waar handelaren (financiële instellingen, onder-
        nemingen) een bepaalde valuta kopen tegen een andere
        valuta, en waar aldus de wisselkoersen tot stand
        komen.
    F de valutamarkt kenmerkt zich door 24-uurs handel, een
        zeer grote dagelijkse omzet en een hoge mate van
        doorzichtigheid.
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Wisselkoersen, wisselkoerssystemen

M Wisselkoersen en valutamarkten:  
    F de valutamarkt kenmerkt zich door 24-uurs handel, een
        zeer grote dagelijkse omzet en een hoge mate van
        doorzichtigheid.

    F transacties op de valutamarkt (vaak > € 2000 miljard
        per dag) zijn voor meer dan 90% gebaseerd op
        financiële -speculatieve- transacties.  
        Reële transacties, bijv. voor het betalen van goederen
        en diensten met buitenlandse valuta, betreffen slechts
        ca. 5% van de handel op de valutamarkt.
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Wisselkoersen, wisselkoerssystemen

M Wisselkoersen en valutamarkten:  
    F Bepaling van de wisselkoersen:
        elke dag bepalen de banken aan de hand van vraag en
        aanbod de passagekoersen (middenkoersen) van
        vreemde valuta.  Aan de hand hiervan worden
        vervolgens de aankoopprijzen (biedkoersen) en
        verkoopprijzen (laatkoersen) vastgesteld en aan de
        filialen doorgegeven.

    F In dit verband maakt het uit of het gaat om chartale of
        om girale transacties; chartale transacties brengen 
        meer kosten met zich mee, wat in de koersen wordt
        doorberekend.
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Wisselkoersen, wisselkoerssystemen

M Wisselkoersen en valutamarkten:  
    F Aspecten internationale betalingen:
        voor het verrichten van internationale betalingen,
        houden Nederlandse banken valutategoeden aan bij
        buitenlandse banken (nostrorekeningen).  Omgekeerd
        houden buitenlandse banken eurorekeningen bij
        Nederlandse banken (lororekeningen).

    F Zo kan een Nederlandse importeur voor $ 50.000 aan
         goederen in de VS bestellen, waartoe hij aan zijn RaboBank
         een betalingsopdracht verstrekt, naar de CitiBank in de VS,
         de bank van zijn leverancier.  Hiertoe boekt de RaboBank
         het geld over naar de leverancier, vanaf haar nostrorekening
         bij de CitiBank.  Tegelijkertijd wordt het verschuldigde
         bedrag, tegen de dagkoers plus kosten afgeschreven van de
         rekening-courant van de importeur.
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Wisselkoersen, wisselkoerssystemen

M Wisselkoersen en valutamarkten:  
    Bij de koersvorming op de valutamarkt spelen een aantal
    aspecten een rol:
    F inflatie: in landen met hoge inflatie treedt waarde-
        vermindering van de nationale valuta op; het geld in
        deze landen wordt steeds minder waard. 
        Weinig inflatie brengt met zich mee dat de wisselkoers
        van de eigen valuta ongeveer constant blijft.

    F rente: een hoge rente op spaargelden trekt interna-
        tionale beleggers aan, waardoor de koers van de
        betreffende valuta kan stijgen.  Er ontstaat zo meer
        vraag naar deze valuta. Andersom leidt een lage rente
        tot kapitaalvlucht. 
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Wisselkoersen, wisselkoerssystemen

M Wisselkoersen en valutamarkten:  
    Verdere koersvormingsaspecten:
    F marktsentiment: wanneer het marktsentiment (de
        stemming op de beurs) zich tegen een bepaalde valuta
        keert, zijn in korte tijd grote koersschommelingen
        mogelijk.  Valuta van landen kunnen dan plotseling
        waardeloos worden.

    F monetair beleid: afhankelijk van wisselkoersstelsel en
        de geloofwaardigheid van de centrale bank, kunnen
        koerschommelingen zich in meer of juist in mindere
        mate voordoen.  Groot vertrouwen in centrale banken
        met consistent beleid kan leiden tot veel vertrouwen in
        de betreffende valuta.
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Wisselkoersen, wisselkoerssystemen

M Wisselkoersen en valutamarkten:
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Wisselkoersen, wisselkoerssystemen

M Wisselkoerssystemen:
    Er zijn 3 wisselkoersstelsels:
    F zwevende (vrije) wisselkoersen: de vrije markt en de
        krachten van vraag en aanbod bepalen de wisselkoers.   

    F vaste wisselkoersen: de waarde van de eigen valuta ten
        opzichte van buitenlandse valuta’s ligt vast.

    F stabiele wisselkoersen: wisselkoersen kunnen binnen
        zekere grenzen (bandbreedtes) afwijken van een
        aanpasbare, afgesproken koers (de spilkoers). 
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Wisselkoersen, wisselkoerssystemen

M Wisselkoerssystemen:
    Zwevende (vrije) wisselkoersen: de vrije markt en de
    krachten van vraag en aanbod bepalen de wisselkoers.
    F voordeel: de valutamarkt is hiermee min of meer in
        evenwicht
    F nadeel: wisselkoersrisico: onzekerheid over koers-
        verloop kan het internationale handelsverkeer schaden.

        Wat nu bijv. in de VS voor $ 123.000 (= Euro 100.000)
        wordt gekocht en pas over 3 maanden wordt geleverd
        en betaald, kan wel resulteren in een hoger bedrag dat
        betaald zal moeten worden wanneer de $-koers stijgt 
        ($ 123.000 komt dan bijv. overeen met Euro 103.000).
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Wisselkoersen, wisselkoerssystemen

M Wisselkoerssystemen:
    Zwevende (vrije) wisselkoersen:
    F wisselkoersrisico: 
        dit risico doet zich uiteraard niet voor in handel binnen
        de eurozone, maar wel in handel met landen daar-
        buiten.
        Dit risico kan beperkt worden door de Euro 100.000 
        tegen de huidige contante koers in $ om te zetten en
        voor 3 maanden op een rentedragende $-rekening te
        houden bij een handelsbank (bijv. RaboBank of ING).
        Nadeel hiervan is wel dat het geld intussen niet voor
        andere doelen beschikbaar is.
                                       >> 
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Wisselkoersen, wisselkoerssystemen

M Wisselkoerssystemen:
    Zwevende (vrije) wisselkoersen:
    F wisselkoersrisico: 
        Handiger is het risico af te dekken op de valutatermijn-
        markt.  Er wordt dan bij de handelsbank $ 123.000
        ingekocht met levering over 3 maanden, tegen een 
        (bijv. hogere) 3-maands termijnkoers, waardoor de
        importeur zijn koersrisico verzekert en per saldo bijv. 
        $ 124.250 betaalt.  Koersrisico ligt dan bij de bank.

        Wanneer de termijnkoers van een valuta hoger ligt dan
        de contante koers, wordt van agio gesproken.
        Andersom, wanneer de termijnkoers van een valuta
        lager ligt dan de contante koers, wordt van disagio
        gesproken.     
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Wisselkoersen, wisselkoerssystemen

M Wisselkoerssystemen:
    Bij zwevende (vrije) wisselkoersen kunnen appreciaties en
    depreciaties zich voordoen:
    F appreciatie: waardevermeerdering t.o.v. andere valuta. 
        Ook: koersstijging van een valuta door vraag en aanbod
        (bv. de euro).

    F depreciatie: waardevermindering van een munt ten
        opzichte van andere valuta’s.
        Ook: koersdaling van een valuta door vraag en aanbod
        (minder vraag naar bijv. de US$). 
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Wisselkoersen, wisselkoerssystemen

M Wisselkoerssystemen:
    Vaste wisselkoersen: de waarde van de eigen valuta ten
    opzichte van buitenlandse valuta’s ligt vast, wordt vast-
    gesteld door de centrale bank en meestal aangestuurd
    door de centrale overheid.
    F voordeel: brengt zekerheid, waarmee het internationale
        handelsverkeer bevorderd kan worden.

    F nadeel: geen permanent evenwicht op de valutamarkt /
        betalingsbalans.  Een te lage koers leidt tot het
        afvloeien van de monetaire reserves; een te hoge koers
        leidt tot het aangroeien daarvan. 
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Wisselkoersen, wisselkoerssystemen

M Wisselkoerssystemen:
    Stabiele wisselkoersen: wisselkoersen kunnen binnen
        zekere grenzen (bandbreedtes) afwijken van een
        aanpasbare, afgesproken koers (de spilkoers). 

    F de situatie van vóór de € (f = Ned. gulden; DM =
        Deutsche Mark): alle munten van aangesloten landen
        hadden een vooraf afgesproken spilkoers, bijv. 
        1 DM = f 1,15, waarbij de koers van de DM mocht
        variëren tussen (bijv.)  f 1,10 en f 1,20.  Pas wanneer
        deze bandbreedte zou worden overschreden, grijpt de
        centrale bank in. 
        Dit systeem zorgt voor een zekere stabiliteit in het
        internationale handelsverkeer.
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Wisselkoersen, wisselkoerssystemen

M Wisselkoerssystemen:
    Bij stabiele wisselkoersen kunnen revaluaties en
    devaluaties zich voordoen:
    F revaluatie: waardevermeerdering van een munt ten
        opzichte van andere munten binnen een systeem van
        stabiele wisselkoersen.

        Ook: verhoging van de spilkoers van een munt. 
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Wisselkoersen, wisselkoerssystemen

M Wisselkoerssystemen:
    Bij stabiele wisselkoersen kunnen revaluaties en
    devaluaties zich voordoen:
    F revaluatie, vervolg:
        Ook wanneer de valuta informeel is gekoppeld aan een
        andere munt, hebben we te maken met revaluatie als
        het betreffende land voortaan koppelt op een hoger
        koersniveau (bijv. Mexicaanse Peso aan US$).

        Een revaluatie van de nationale munt maakt de producten
        van het desbetreffende land duurder voor het buitenland,
        en importproducten juist goedkoper.
        Een revaluatie van de eigen valuta kan helpen bij het
        bestrijden van inflatie. 
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Wisselkoersen, wisselkoerssystemen

M Wisselkoerssystemen:
    Bij stabiele wisselkoersen kunnen revaluaties en
    devaluaties zich voordoen:
    F devaluatie: waardevermindering van een munt ten
        opzichte van andere munten binnen een systeem van
        stabiele wisselkoersen.

        Ook: verlaging van de spilkoers (=vastgestelde koers-
        verhouding tussen valuta's binnen een systeem van
        stabiele wisselkoersen) van een valuta.
        Ook hebben we het over devaluatie wanneer geen
        formele spilkoers bestaat, maar een informele 
        koppeling van een munt aan een andere valuta (NL-
        gulden aan D-Mark).   
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De keerzijde: Black Wednesday

M Wisselkoerssystemen: Black Wednesday, 16-09-1992
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De keerzijde: Black Wednesday

M Wisselkoerssystemen: Black Wednesday
    Voorloper van het EMS (1992, Maastricht) was het zgn.
    ERM (1979, European Exchange Rate Mechanism) waar-
    binnen de lidstaten (D, F, It, B, NL, Lux, Sp, Pt, Ost)
    afspraken maakten over koersschommelingen binnen een
    bandbreedte van 2,25%.

    Tot 1990 hanteerde GB een vast wisselkoerssysteem voor
    het GBP, hetgeen zorgde voor een te lage rentestand en
    steeds verder oplopende inflatie.

>>
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De keerzijde: Black Wednesday

M Wisselkoerssystemen: Black Wednesday
    In 1990 trad ook GB (onder Min. van Financiën John Major) tot
    het ERM toe, waarbij rekening werd gehouden met de
    sterke inflatie in GB (3x groter dan in Duitsland) en het
    zwakker wordend GBP (£), resulterend in een
    bandbreedte-afspraak van 6%.

    In deze periode dreigde het GBP inderdaad onder de
    afgesproken bandbreedte te komen.  
    Om speculatie tegen te gaan, moest de Bank of England
    ingrijpen door de rente te verhogen, eerst tot 10%.
    Later, op Zwarte Woensdag, werd de rente verhoogd tot
    12% op diezelfde dag nog zelfs tot 15%, dit om GBP’s
    terug te kopen, conform ERM-regels.  De bank besteedde
    op die dag uiteindelijk  >£ 27 miljard aan GBP-aankoop!

>>



opbrengsten
voor Soros: >
$ 1 miljard na

kosten

De markt verkoopt
massaal GBP's

waardoor GPB 
devalueert en onder

de bandbreedte van 6% zakt

Valutamarkt

ca. 15 miljard GBP
leningen via Soros
(ca. 28,5 mld $)

omzetting in
ca. 16 miljard GBP

(ca. 30 mld $)

inlossing leningen
ca. 15 mld GBP

+ kosten

aankopen, ca. 44
miljard DM 

(1 GBP = DM 2,95)

verkoop, ca. 44
miljard DM 

(1 GBP = DM 2,78)
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De keerzijde: Black Wednesday

M Wisselkoerssystemen: Black Wednesday
    Forex-trader George Soros had al een verdere devaluatie
    van het GBP voorzien, trok zich weinig aan van de
    maatregelen door de Bank of England, en zag kans om in
    augustus ‘92  miljarden GBP te lenen die hij vervolgens
    omzette in DM. 

    Omdat de Bank of England toch niet in staat zou zijn om
    een hoger renteniveau vast te houden gedurende de
    recessie die toen in GB heerste, was Soros (evenals andere
    Forex-traders) ervan overtuigd dat de koers van het GBP
    snel in elkaar zou zakken.

>>
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De keerzijde: Black Wednesday

M Wisselkoerssystemen: Black Wednesday
    Op 15 september verkocht Soros dermate grote
    hoeveelheden GBP’s, dat de Bank of England niet langer in
    staat was om de waarde van het GBP te handhaven, en
    gedwongen werd het GBP te devalueren.
    Uiteindelijk, op Zwarte Woensdag 16 September 1992,
    kon de Bank of England niet anders dan uit het ERM
    treden.  

    Na terugbetaling van de GBP-leningen hield Soros zo’n 
    > $ 1 miljard aan commissies over van deze short-selling
    currency deals.
  
    Per saldo heeft Zwarte Woensdag de GB belastingbetaler
    meer dan 3,3 miljard GBP gekost. 

>>
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De keerzijde: Black Wednesday

M Wisselkoerssystemen: Black Wednesday, globale werking

How George Soros broke the Bank of England
https://www.youtube.com/watch?v=jQHDTAR6434 

How Soros made a billion dollars and almost broke Britain
https://www.youtube.com/watch?v=WBZnau8Px5E 

Black Wednesday - a documentary about the crash of the pound sterling in 1992
https://www.youtube.com/watch?v=XqTwJIckGiE
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De keerzijde: Black Wednesday

M Wisselkoerssystemen : Black Wednesday, herhaling?


