Het Wisselfonds

a

maximumscore 2
bij stijging van de wisselkoers van de US dollar in LV
Een voorbeeld van een juiste verklaring is:
De schulden die het bedrijf heeft uitstaan in US dollars zijn veel groter
dan de US dollarbezittingen. Bij stijging van de wisselkoers van de US
dollar zal de toename van de US dollarschulden, omgerekend in LV, dus
veel groter zijn dan die van de US dollarbezittingen. (Het eigen
vermogen zal per saldo afnemen.)
Opmerking
Als in het antwoord de stijging van de wisselkoers niet is meegenomen,
geen scorepunten toekennen.
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maximumscore 2
Een voorbeeld van een juiste uitleg is:
• De grotere beschikbaarheid van leningen kan leiden tot meer
investeringen in ontwikkelingslanden, waardoor efficiënter en
zodoende goedkoper kan worden geproduceerd (en de
internationale concurrentiepositie kan verbeteren)
• waardoor de export kan toenemen, met extra vraag naar de lokale
valuta en versterking van de wisselkoers ten opzichte van de dollar
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Voorbeelden van juiste argumenten zijn:
‒ Het gegeven dat het Wisselfonds een verhoogde rente in rekening
brengt aan bedrijven (wat gezien kan worden als een risico-opslag).
‒ Het gegeven dat het Wisselfonds over langdurig vermogen beschikt,
betekent dat tijdelijke verliezen kunnen worden opgevangen
(waardoor het fonds grotere risico’s kan accepteren).
‒ Het gegeven dat het Wisselfonds in veel verschillende valuta’s
belegt, betekent dat het risico gespreid is.
per juist genoemd argument
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Een voorbeeld van een juiste berekening is:
$
Stel aanvankelijk de wisselkoers
op 1.
LV
Dan is de hoofdsom + rente in LV: LV 3 miljoen  1,14 = LV 3,42
miljoen.
Dat is dan in dollars 3,42 miljoen  (1 − 0,08) = $ 3,1464 miljoen.
Het Wisselfonds heeft dan een winst van
$ 3,1464 miljoen − $ 3 miljoen  1,04 = $ 26.400.
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maximumscore 2
Voorbeelden van een juiste uitleg zijn:
• Door inflatie kan (de concurrentiepositie van dit ontwikkelingsland
verslechteren. Hierdoor kan) de export afnemen en de vraag naar de
LV dalen
• Hierdoor bestaat het gevaar dat de wisselkoers van de LV (nog
verder) zal dalen en het Wisselfonds, omgerekend in dollars, minder
zal ontvangen dan verwacht
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Bij inflatie kunnen beleggers anticiperen op afname van de export en
daling van de wisselkoers van de LV en zal daarom de vraag naar
LV van de kant van beleggers minder worden
Hierdoor bestaat het gevaar dat de wisselkoers van de LV (nog
sterker) zal dalen en het Wisselfonds, omgerekend in dollars, (nog)
minder zal ontvangen
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