Stijgen en dalen in Zwitserland

uit een krant (3 augustus 2011):
“Na aanhoudende koersstijgingen is de koers van de Zwitserse frank
kortstondig gedaald ten opzichte van de euro. Oorzaak is een renteverlaging
van de Zwitserse centrale bank naar een tarief van 0%. Maar de centrale bank
vindt de frank nog steeds ‘overgewaardeerd’ en zegt dat de hoge koers van
de munt de stabiele Zwitserse economie bedreigt. Ongeveer de helft van het
Zwitserse nationaal product wordt verdiend met de uitvoer van goederen en
diensten.”

Een directielid van de Zwitserse centrale bank beweert:
“De hoge koers van de frank ten opzichte van de euro wordt deels veroorzaakt
door risicoavers gedrag van sommige beleggers.”
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Gebruik bron 3.
Bereken, in één decimaal nauwkeurig, de procentuele koersdaling van de
euro in Zwitserse frank in de periode 1 juli - 1 augustus 2011. Uit de kranten
van 2011 komen onderstaande koppen.
krantenkop 1

Belastingontduiking door Duitse spaarders in Zwitserland niet
langer mogelijk: ze wisselen hun franks weer om voor euro’s

krantenkop 2

Landen uit de eurozone importeren minder goederen uit
Zwitserland

krantenkop 3

Begrotingstekort en staatsschuld in eurolanden veroorzaken
eurocrisis

Leg uit dat krantenkop 3 een verklaring kan geven voor het risicoaverse
gedrag dat het directielid noemt in zijn bewering.
Kies krantenkop 1 of krantenkop 2 en leg uit dat deze kop géén verklaring kan
zijn voor de stijgende koers van de Zwitserse frank in euro’s.
Schrijf het nummer op van de gekozen krantenkop.
De Zwitserse centrale bank had, behalve met een renteverlaging, ook kunnen
ingrijpen met aan- of verkooptransacties op de valutamarkt om de koers van
de frank in euro’s te laten dalen.
Gebruik bron 4.
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Welke grafiek uit bron 4 geeft de bedoelde ingreep juist weer?

bron 3

koers Zwitserse frank (CHF) in euro (€) 2011

bron 4

valutamarkt Zwitserse frank (CHF)

−

V of V1 en A of A1: vraag en aanbod op 1 augustus 2011

−

V2 en A2: vraag respectievelijk aanbod na de ingreep

