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OPLOSSING OEFENINGEN HOOFDSTUK 24 

 

Open Vragen 
 

OEFENING 1 

 

a) Daar 1 dollar 0,7699 euro waard is, is 1 euro 1/0,7699=1,2989 dollar waard. Vanuit Europees 

standpunt zetten we dus de wisselkoers met vaste waarde in het buitenland om in een wisselkoers 

met vaste waarde in het binnenland. 

b) Nu bepalen we de waarde van dollar uitgedrukt in euro  op basis van de waarde in yen van beide 

munten. 1 dollar= 85, 477 yen  en 1 euro =111,34 yen. 1 dollar is dus  85,477/111,34=0,7677 euro 

waard. Dat wordt wel eens de kruiselingse wisselkoers (cross rate) van de dollar tegenover de euro 

genoemd. 

c) De dollar is goedkoper als je hem via yen aankoopt dan als je hem rechtstreeks  aankoopt.  We 

kopen hem dus via yen en betalen 0,7677 euro. En verkopen hem dan rechtstreeks aan 0,7699 euro.  

Per dollar maken we een winst van 0,7699-0,7677=0,0022 euro.  Als je 1 miljard euro in de operatie 

aanwendt koop je 1 000 000 000/0,7677= 1 302 592 215 dollar en maak je een winst van ongeveer     

(door afronding kan je tot een licht ander resultaat komen) 0,0022* 1 302 592 215=2 865.570 euro. Dit 

zonder enig risico.  

Twee bemerkingen: 

1. In alle banken zal die arbitrage gebeuren en zo  zullen de prijsverschillen verdwijnen: door de 

dollars via yen aan te kopen, worden ze daar duurder en door ze hier rechtstreeks tegen euro te 

verkopen worden ze hier goedkoper. 

2. In de financiële pers vind je maar een beperkt aantal cijfers na de komma. De waarden waartegen 

de arbitrage plaats heeft, is veel nauwkeuriger zodat de winstmogelijkheden veel beperkter zijn 

dan bovenstaand geval laat vermoeden.  Om een extreem voorbeeld te geven:  als we de cijfers 

tot 1 cijfer na de komma geven, wordt het verschil tussen  0,149 en 0,151 uitvergroot tot dit  

tussen 0,1 en 0,2 
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OEFENING 2 

 

a) De termijnkoers van de dollar (0,9) is hoger dan de contantkoers (0,8). De dollar noteert dus met 

een agio. 

b) Die verwachting is realistisch.  Die  termijnkoers van 0,9 euro is een marktprijs.  Hij resulteert uit  de 

verwachtingen van duizenden economische agenten omtrent de waarde die de dollar over 4 maanden 

zal hebben. Die verwachtingen zijn minstens deels rationeel  d.w.z.  dat ze gevormd werden na goed 

gebruik van de beschikbare informatie. De kans op appreciatie van de dollar is dan ook groot.  

c) 0,9*40 000=36 000 euro 

d) Op de contantmarkt van vier maanden later had hij 1*40 000=40 000 euro moeten betalen. Hij wint 

dus 40 000 -36 000 = 4 000 euro. 

e) Op de contantmarkt van vier maanden later had hij maar  0,75*40 000=30 000 euro moeten 

betalen. Hij verliest  dus 36 000 – 30 000 = 6 000 euro. 

f) Hij koopt het recht “om te kopen”. En dat is een call optie. 

g) Als x de ondergrens vormt van de toekomstige contant wisselkoers waarvoor de operatie rendabel 

blijft krijgen we 

                          

Waaruit  x=0, 925. 

Als de dollar 0,925 euro wordt wint de handelaar 0,925-0,8=0,125 euro per dollar. Dit geeft  

 

                  

Hij wint de betaalde premie terug. 

h) Hij zal zijn recht niet uitoefenen (dit is immers niet verplicht) en zal dus aankopen aan 0,75 euro. Hij 

verliest dus enkel de aankooppremie (5 000 euro).  

Dit is minder dan bij vraag e). Dit toont aan dat je bij de aankoop van een optie nooit meer kunt 

verliezen dan de aankooppremie. De winst is echter ongelimiteerd. 

Auteursrechtelijk beschermd materiaal

Economie. Een inleiding: oefeningen ISBN 9789058678522 © 2012 Universitaire Pers Leuven



3 
 

OEFENING 3 

 

a) Daar  de gevraagde hoeveelheid     
          moet gelijk zijn aan  de aangeboden hoeveelheid  

  
          moet                 waaruit      .  

 1 x is 40 y waard 

b) Daar  de gevraagde hoeveelheid     
          moet gelijk zijn aan  de aangeboden hoeveelheid  

  
          moet                 waaruit      .  

1 x werd 44 y waard. 

Je stelt vast dat die stijging het gevolg is van zowel een stijging van de vraag naar x als van de daling 

van het aanbod van x. Deze verschuivingen kunnen het gevolg zijn van het feit dat 

 in het land Y de inflatie versnelde, terwijl dit in land X niet het geval was; 

 de intrestvoet daalde in het land Y terwijl dat in land X niet het geval was; 

 een stijging van de waarde van x verwacht werd ( bijvoorbeeld omdat men de voornoemde 

prijs-en intrestveranderingen algemeen  verwachtte). 

c) Het gaat hier om een appreciatie want er is een stijging van de waarde van de munt in een systeem 

van vlottende wisselkoersen. Ging het om een daling, spraken we van een depreciatie. Ging het om 

een stijging bij vaste wisselkoers, spraken we van een revaluatie. 

N.B. De vierde mogelijkheid is de devaluatie: de daling van de waarde van een munt in een stelsel 

van vaste wisselkoersen 

d) Ze moet vreemde deviezen op de markt verkopen. Ze krijgt in ruil daarvoor de eigen munt y. 

Doordat die hoeveelheid y uit circulatie wordt genomen wordt y schaarser, en dus ook duurder m.a.w. 

de vreemde munt x zal terug goedkoper worden. 

Het binnenlandse geldaanbod in land Y zal dus dalen, de intrestvoet zal stijgen, en dit zal een negatief 

effect hebben op de tewerkstelling. Een land dat kiest voor een vaste wisselkoers is niet langer vrij de 

geldvoorraad en de intrest in te zetten voor de bestrijding van de werkloosheid. Wanneer het ten 

minste geen wisselcontroles wenst door te voeren d.w.z. het  kapitaalverkeer wenst vrij te laten. 

e) Nee, de vreemde deviezenvoorraden van een centrale bank zijn nu eenmaal niet onuitputbaar. En 

de speculanten zijn zich daar goed van bewust. Ze blijven y tegen de kunstmatig hoog gehouden prijs 

verkopen. Zo maken ze de devaluatie onontkoombaar. Waarna ze y tegen de nieuwe lagere prijs 

kunnen kopen. 
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OEFENING 4 

 

a) Daar het gaat om de wisselkoers van x staat WK voor de nominale wisselkoers van x en R voor de 

reële wisselkoers van x.  

WK volgt uit de gelijkheid 

 

            

zodat  1x=30 y 

De definitie en de waarde van de reële wisselkoers wordt dan 

  
      

  
 

    

  
     

    en   stellen de prijs van het ene goed voor in respectievelijk X en Y 

 

b)Koopkrachtpariteit veronderstelt            of     
  

  
  waardoor   

   

     

Als WK=WK* is R gelijk aan 1. Hier is R echter 1,5.  Daar R >1 of anders gezegd daar WK>WK* is x 

overgewaardeerd.  

c) Y is zeer competitief. 

 R kan geïnterpreteerd als het aantal goederen van Y dat men moet geven voor 1 goed van X. Dat is 

hier dus 1,5. Daar het gaat om het zelfde goed,  is  Land X de helft  duurder dan land Y of anders 

gezegd is land Y één derde goedkoper dan land X1. Y is dus supercompetitief. 

d) We gebruiken de formule van de reële wisselkoers met de nieuwe gegevens 

    en    staan nu voor het algemene prijspeil in respectievelijk X en Y  

 

  
      

  
 

      

 
     

Een typische korf goederen uit X kost 600 typische korven uit Y. Het gaat om verschillende korven en 

dus kunnen we de evenwichtsvoorwaarde niet langer definiëren als  R=1. R=600 kan dus een 

evenwicht zijn. En dat is de veronderstelling die we maken als we deze R van 600 gelijkstellen aan 12. 

                                                           
1
 Als de prijzen in X 3/2 bedragen van deze in Y dan zijn de prijzen in Y slechts 2/3 van deze in Y d.w.z. 1/3 

goedkoper. 
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e) WK zal dalen daar de vraag naar x zal dalen (de vraagcurve zal naar links verschuiven) terwijl het 

aanbod van x zal stijgen ( de aanbodcurve zal naar rechts verschuiven). Daar de prijzen in X en Y niet 

meteen zullen veranderen, zal ook de reële wisselkoers R dalen.  

Daar we veronderstelden dat de reële wisselkoers uit d) de evenwichtswisselkoers was, is  x nu 

ondergewaardeerd. We verwachten ons aan een appreciatie ervan. We stellen vast dat een relatieve 

lage intrest gepaard gaat met de verwachting dat de munt zal appreciëren. Dit brengt ons meteen bij 

het thema van de volgende oefening. 

                                                                                                                                                                                     
2
 Of een wisselkoers op een bepaald moment over- dan wel ondergewaardeerd is zeer moeilijk vast te stellen.  

Zie ook voetnoot 7 op p.235 van het oefeningenboek. Er bestaan wel officiële cijfers over de  reële wisselkoers 
van de verschillende landen. Zo publiceert de OECD bijvoorbeeld in zijn “Country Statistical Profiles”  ‘ Real 
Effective Exchange Rates”. Dat zijn indexen die de evolutie geven van de nominale wisselkoersen en de 
prijsniveaus van één land tegenover de belangrijkste handelspartners van dit land. Een stijging van zo een index 
betekent dat een land minder competitief wordt.  De evolutie doorheen de tijd kan zo worden gevolgd. Maar 
we weten er niet door of op een bepaald moment er onderwaardering, overwaardering of evenwicht is.  
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OEFENING 5 

 

a) Het blijft interessant om in een land met een lagere intrest te beleggen als de munt van dat land 

verwacht wordt te appreciëren tegenover het land met hogere intrest. Het rendement van een 

belegging in land A in vergelijking met een belegging in de munt van B komt overeen met 

                 waar x de verwachte procentuele stijging is van de munt van x. 

Opdat het even interessant wordt om in A te beleggen dan om in B te beleggen moet 

       (  
 

   
)         

waaruit we vinden  x = 10 is. Een appreciatie van de munt van A met 10 % zorgt voor het zelfde 

rendement van een belegging in A als van een belegging in B. 

 

b)  We moeten eerst de rendementen op één jaar omzetten in rendementen op 3 maanden 

Als een  belegging in DK op 1 jaar 1,18 % opbrengt heeft  ze op ¼ van een jaar  een rendement van 

                                  

Als een  belegging in euro  op 1 jaar 0,88 % opbrengt heeft  ze op ¼ van een jaar  een rendement van 

                                  

Er wordt een appreciatie van de euro verwacht van x % 

               (  
 

   
)                

waaruit x = 0,0742637 % d.i. de verwachte appreciatie van de euro op drie maanden. Indien deze 

evolutie een jaar lang voortduurt neerkomt op een appreciatie van 

                                    

 

N.B. In deze oefening gebruikten we twee maal de formule van de samengestelde intrest. Om te 

weten hoeveel we zullen hebben als we één euro gedurende t jaar aan een intrest i beleggen 

gebruiken we de formule. 

       

t kan zowel groter (bijvoorbeeld 4) als  kleiner (bijvoorbeeld ¼) zijn dan 1. 
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c) We beschouwen achtereenvolgens de verschillende rendementen van Duitse en Deense obligaties 

en het verschil in rendement tussen Duitse en Belgische obligaties 

Duitse versus Deense obligaties 

Het verschil in rendement tussen de Duitse en Deense obligaties heeft, gegeven dat we ze als 

risicoloos beschouwen, te maken met de verwachte appreciatie van de euro tegenover de Deense 

Kroon .  

De verwachte appreciatie van de euro over tien jaar vinden we weer door 

             (  
 

   
)               

waaruit x=0,6864 %  de verwachte depreciatie over tien jaar. 

Duitse versus Belgische obligaties 

Het verschil in rendement tussen de Duitse en de Belgische obligaties heeft, gegeven dat beide in 

euro zijn uitgegeven,  te maken met het verschil in risico. 

De risicopremie of de spread  is het verschil  tussen de intrest op de riskante en deze op de risicoloze 

belegging. Wat Duitse versus Belgische staatsobligaties betreft gaat het om  2,99%—1,27%=0,70 

procentpunten3. Men spreekt ook over 70 basispunten. 

d) Het gaat om een devaluatie binnen één maand. Om deze te compenseren moet de belegging op 

één maand minstens 15 % opbrengen. Op één jaar komt dit neer op een rentevoet van 

                          

Zo een rentevoet kan natuurlijk niet lang worden volgehouden. Een devaluatie wordt onvermijdelijk. 

Meer in het algemeen kan een Centrale Bank bij  een ongeloofwaardig hoge wisselkoers het niet 

halen van de speculanten. 

   

 

  

                                                           
3
 Een verschil tussen percentages is geen percentage maar een procentpunt. Als de intrest in  België 3% 

bedraagt en deze in Duitsland 2% dan is de Belgische intrest 50 % hoger of één procentpunt. Percentage 
betreffen een relatieve verandering (een verhouding), procentpunten een absolute verandering (een verschil). 
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Meerkeuzevragen 

 

OEFENING 1 

a) is fout. Deze Indische multinational biedt wel vreemde deviezen aan om de euro’s te verkrijgen 

waarmee hij de vorige eigenaar van het staalbedrijf zal betalen. En directe investering vanuit het 

buitenland bij ons vertegenwoordigt een aanbod (een bron)  van vreemde deviezen. Daar hoort een 

creditinschrijving in de financiële rekening bij. 

b) is correct want hier worden euro’s aangeboden, geen deviezen. Die vreemde deviezen worden 

gevraagd, niet aangeboden. Als wij kopen in het buitenland (importeren) houdt dit een vraag (een 

aanwending) van vreemde deviezen in. Daar hoort een debetinschrijving op de goederen-en 

dienstenrekening ( en bijgevolg op de lopende rekening) bij. 

c) is, strikt genomen, fout. De ECB is zowel vrager als aanbieder van vreemde deviezen. 

De ECB kan evengoed deviezen vragen of ontvangen (m.a.w. euro’s aanbieden of verkopen) dan dat 

ze deviezen aanbiedt ( m.a.w. euro’s vragen of opkopen ).   

Het opkopen van vreemde deviezen is een vraag naar vreemde munt (een aanwending) en daar 

hoort een debetboeking in de post officiële deviezenreserves bij. 

Het verkopen van vreemde deviezen is een aanbod van vreemde munt(een bron) en daar hoort een 

creditboeking in de post officiële deviezenreserves bij. 

d) is fout. Dat Amerikaans investeringsfonds biedt wel vreemde deviezen aan. Daar hoort  net zoals in 

het geval van de Indische directe investeerde een creditinschrijving in de financiële rekening bij. 

Een besluit en een opmerking: 

We kunnen besluiten dat we op de creditzijde van de betalingsbalans de verschillende soorten 

aanbod van vreemde deviezen terugvinden. En  de debetzijde  bevat de verschillende soorten vraag 

naar vreemde deviezen. 

In onze commentaar spraken we telkens maar over één boeking. Tegenover elk van deze boekingen 

staat wel een tegenboeking die we hier niet uitdrukkelijk vermeldden  maar waarvan we niet mogen 

vergeten dat ze nodig is.  Daarom geven we voorbeelden van mogelijke tegenboekingen. 

Als de investeerders uit a) en d) cash betalen kan de debet tegenboeking in beide gevallen in de 

officiële deviezenreserves te vinden zijn. Als Europese importeurs de Japanse auto’s cash betalen 

kan de credit tegenboeking in de officiële deviezenreserves te vinden zijn. 
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OEFENING 2 

De Europeanen moeten voor de dollars nodig voor het transport, het logeren , het eten en het drinken  

voortaan meer euro’s geven. 

De Amerikanen moeten voor de euro’s nodig voor het transport, het logeren , het eten en het drinken  

voortaan minder dollar geven. 

Beide beweringen 1 en 2 zijn juist. We weerhouden d) 

 

OEFENING 3 

a) is fout. Voor het  recht om de euro te verkopen  aan 120 of 125 dollarcent in de drie maanden die 

volgen  zijn mensen bereid te betalen. Die zijn dus er niet zeker van dat de euro boven zijn huidige 

waarde (130 dollarcent) zal stijgen 

b) is fout. De premies die moeten worden betaald nemen in alle gevallen toe als het over een latere 

maand gaat. Dat men daarvoor meer wil betalen laat vermoeden dat men de mogelijkheid heeft om 

over de ganse  periode de optie uit te oefenen.  Er is daarentegen geen dwingende reden waarom 

men meer zou willen betalen om op de dag van 31 december een euro voor 130 cent te kunnen 

kopen dan om dit op 31 oktober te mogen doen.4 

c) is correct. Stel dat de euro net 129,6 cent waard is. Wie hem dan kan verkopen tegen 145 cent 

doordat hij een optie uitoefent waarvoor hij zoals de tabel aanduidt 15,4 cent betaalde houdt nog 145-

15,4=129,6 cent over. En wint hij dus zijn premie net terug.  Voor elke waarde van de dollar lager dan 

129,6 levert de aankoop en de effectieve uitoefening van de optie netto winst op. 

d) is fout. Het gaat zelfs om een dubbele fout.  

X moet hoger en niet lager zijn dan 5,17. Een euro kunnen kopen aan 120 dollarcent is meer waard 

dan er één te kunnen kopen aan 125 

Y moet hoger en niet lager zijn dan 15,4. Een euro kunnen verkopen aan 150 dollarcent is meer 

waard dan er één te kunnen verkopen aan 145. 

                                                           
4
  “Er wordt een onderscheid gemaakt tussen Amerikaanse en Europese opties. Amerikaanse opties kunnen 

tijdens de hele looptijd van de optie uitgeoefend worden. Europese opties kunnen alleen op de afloopdatum 
uitgeoefend worden”. Zie Wikipedia onder het trefwoord “Optie”  
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OEFENING 4 

Ter herinnering. 

Prijs- en intrestveranderingen en veranderingen in de verwachtingen doen vraag- en aanbod 

verschuiven.  

Veranderingen in het niveau van economische activiteit doen maar één curve verschuiven. 

Gaat het om enkel dollar en euro en redeneren we in termen van vraag en aanbod van dollar dan 

staan op de horizontale as hoeveelheden dollar en vinden we op de verticale as de waarde van de 

dollar uitgedrukt in euro .5 

a) is correct. De vraag naar dollar zal toenemen (verschuift naar rechts) want voor Europeanen wordt 

beleggen in de dollarzone letterlijk interessanter. Het aanbod van dollar daalt daarentegen (verschuift 

naar links) want nu brengt het voor de Amerikanen minder op in de Eurozone te beleggen. 

b) is fout. Als het BBP of het inkomen stijgt in de Verenigde Staten zal dit de Amerikanen de 

mogelijkheid en de zin geven om meer te kopen. En die bestedingen richten zich onder meer op 

Europese goederen en diensten. We zullen dit weergeven door de verschuiving van de aanbodcurve 

van de dollar naar rechts. De dollar zal depreciëren of m.a.w. de euro zal appreciëren. 

c) is fout. Als kopen in Amerika duurder wordt, zullen Europeanen hun importen uit Amerika 

terugschroeven (de vraagcurve voor dollars verschuift naar links) en zullen Amerikanen meer kopen in 

de Eurozone (de aanbodcurve van dollars verschuift naar rechts). De dollar zal depreciëren of m.a.w. 

de euro zal appreciëren. 

d) is fout. Het vooruitzicht op een appreciatie van de euro tegenover de dollar moedigt de Amerikanen 

aan om in de Eurozone te beleggen. Naast de intrest die ze op die belegging zullen krijgen, 

verwachten ze immers nog extra rendement (in dollar) . Hun belegging in euro stijgt door  de 

verwachte appreciatie van de euro in dollarwaarde. De aanbodcurve van dollar verschuift naar rechts. 

Tegelijk wordt het voor de Europeanen minder aantrekkelijk Amerikaanse financiële activa te kopen. 

Die zijn uitgedrukt in dollars waarvan verwacht wordt dat hun eurowaarde zal dalen. Dat doet de 

vraagcurve naar dollars naar links verschuiven. De dollar zal depreciëren of m.a.w. de euro zal 

appreciëren. 

                                                           
5
In  de alternatieve perfect evenwaardige benadering gaat het om de vraag naar euro (die samenvalt met het 

aanbod van dollar) en om het aanbod van euro (die samenvalt met de vraag naar dollar). We  krijgen op de 
horizontale as de hoeveelheid euro en op de verticale as het aantal dollar dat één euro waard is. 
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OEFENING 5 

a) is correct en moesten we dus niet weerhouden. De toegenomen economische activiteit en het 

daarmee verbonden hoger inkomen zullen, ceteris paribus, de bestedingen doen toenemen. Een deel 

van die bestedingen richt zich op import. Er wordt meer buitenlands munt gevraagd. Daardoor stijgt de 

waarde van die buitenlandse munt en is er inderdaad neerwaartse druk op de waarde van de munt 

van het land waar de economische heropleving zich voordeed. 

b) moest worden weerhouden want de uitspraak is te ongenuanceerd om niet  fout  te zijn. De 

nuances die hier werden verwaarloosd vind je in de feedback op uitspraken c) en d). 

c) is correct en moest dus niet aangeduid. De uitleg waarom c) correct is gaat de perken van  

hoofdstuk 24 van het Handboek te buiten. Een conjuncturele heropleving vertaalt zich wellicht ook in 

de stijging van de intrestvoet. Wat ook buitenlandse beleggers kan aantrekken. Als dit niet 

onwaarschijnlijke scenario zich realiseert, verhoogt, ceteris paribus, de vraag naar de munt van het 

land in economische heropleving. Dit werkt de neiging tot depreciatie vermeld in de commentaar op a) 

tegen en verklaart mede waarom  uitspraak b) te ongenuanceerd en fout is. 

d)is evenmin het foute antwoord dat we zochten.  Of en hoeveel de intrestvoet stijgt, hangt ook af van 

wat de Centrale Bank doet. Bij expansief monetair beleid wordt het intresteffect verzwakt, bij restrictief 

beleid wordt het effect nog versterkt. 6 

Bemerking 

Dat uitspraak b) onaanvaardbaar is, is een illustratie van de kloof tussen theorie en werkelijkheid.  

In de economische theorie wordt zeer vaak de ceteris paribus clausule gebruikt.  Dat we de stijging 

van de activiteit kunnen voorstellen als een oorzaak van de depreciatie van de munt in kwestie is  

omdat we kijken naar de invloed van de stijging van het inkomen op de import, alle andere 

omstandigheden gelijkblijvend.  

Eén van omstandigheden die we, tegen beter weten in,  onveranderd “veronderstelden” was de 

intrestvoet. 

                                                           
6
 Wie hoofdstuk 22 als onderdeel van de leerstof heeft kan de intrestverhoging uit c) zien als het gevolg van 

een verschuiving naar rechts van de IS-curve gegeven de LM-curve. Bewering d) slaat dan op de mogelijkheid 
van een verschuiving van de LM-curve: naar rechts bij expansief beleid en naar links bij restrictief beleid. 
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OEFENING 6 

a) is het juiste antwoord want enkel verwachtingen kunnen van dag tot dag genoeg  veranderen om 

dergelijke toch substantiële schommelingen te verklaren.  

b), c) en d) zijn fout. Zowel het BBP, de intrestvoeten en de prijsniveaus veranderen te weinig om 

dergelijke fluctuaties te verklaren. 

Bemerking 

Je kan stellen dat de verwachtingen de belangrijkste determinanten zijn op zeer korte termijn en dat 

op de lange termijn de prijsniveaus (en dus de inflatieniveaus)  de belangrijkste invloed uitoefenen.  

Een sterke munt is een munt die  een tendens tot appreciatie vertoont 7. Landen met een sterke munt 

zijn in principe landen met een relatief lage inflatie. 

 

OEFENING 7 

Om een devaluatie te voorkomen moet de Centrale Bank vreemde munt verkopen tegen de eigen 

munt. Door de eigen munt op te kopen verlaagt de Centrale Bank ceteris paribus de geldbasis, wat 

ceteris paribus leidt tot een daling van de geldvoorraad. Deze daling zal, gegeven de geldvraag, 

leiden tot een hogere intrestvoet. Enkel grafiek A is correct. 

Grafiek B zou beter passen bij een Centrale Bank die een revaluatie van de munt moet voorkomen. 

In grafieken C en D verhoogt en verlaagt de geldvraag respectievelijk zonder dat er iets gebeurt met 

het geldaanbod. 

 

                                                           
7
 Maak niet de fout te geloven dat een munt sterker is dan een ander als je voor een eenheid van deze munt 

meer dan één eenheid van de andere moet geven. Dat één dollar meer dan 78 yen waard is betekent uiteraard 
niet dat de dollar een veel sterkere munt zou zijn dan de yen. Je moet kijken naar de evolutie niet naar de 
waarde op één moment; 
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OEFENING 8 

a) is fout  en moesten we weerhouden want als, wat we mogen vermoeden, de Deense Centrale Bank 

een revaluatie wil voorkomen zal ze buitenlandse munt moeten opkopen met de eigen munt. Ze 

brengt aldus  de eigen munt in omloop en verhoogt daardoor de geldbasis en de geldvoorraad.  De 

intrestvoet zal hierdoor verlagen in plaats van te verhogen.  

b) is correct en niet de foute bewering die we zochten. Zo een revaluatie is minstens een mogelijkheid. 

Als is het a priori makkelijker weerstand te bieden aan een speculatiegolf ten gunste van je munt dan 

omgekeerd8, de waarde van je eigen munt kunstmatig laag houden heeft minstens twee nadelen.   

Je moet de intrest erg laag houden waardoor je het kopen op krediet te veel stimuleert, wat later tot 

financiële problemen kan leiden. 

Andere landen kunnen je muntmanipulatie verwijten en reageren met protectionistische maatregelen. 

Een revaluatie is dus zeker niet uitgesloten. 

c) is correct en dus niet te weerhouden. Zie commentaar op a) 

d) is ook correct en niet wat we zochten. Zie commentaar op a)  

 

OEFENING 9 

We hernemen in deze tabel de informatie en we voegen er één kolom aan toe waarin we de  Big Mac-

prijs in het land in kwestie deelden door de Big Mac-prijs in de VS. Dit quotiënt noemen we WK-PPP 

want het geeft de koopkrachtpariteitswisselkoers van de dollar weer. Deze WK-PPP is de wisselkoers 

die er bijvoorbeeld voor zou zorgen dat een Big Mac in dollars evenveel zou kosten in China dan in de 

VS.  De dollar zou dan in plaats van 6,78 yuan (de Chinese munt)  maar 3,54 yuan waard  mogen zijn. 

  B-M prijs WK WK-PPP 

VS 3,73 1 1 

China 13,2 6,78 3,54 

Euro 3,38 0,78 0,91 

Zuid-Afrika 18,5 7,54 4,96 

Brazilië 8,71 1,77 2,34 

 

                                                           
8
 Speculeert men tegen je munt, dan moet je deviezen verkopen. Maar die moet je dus wel in voorraad 

hebben. En de speculanten weten natuurlijk ook dat die voorraad niet oneindig groot. 
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a) is een correct, niet aan te duiden, antwoord.  Voor de Big Mac betaal je in Brazilië 8,71 real. En je 

betaalt 1,77 dollar voor één real. Je bent dus inderdaad 8,71/1,77= 4,91 dollar kwijt.  Die Big Mac 

betaal je duurder dan in de VS zelf. Of, anders gezegd, de dollar is ondergewaardeerd:  

WK=1,77<WK-PPP=2,34 . Dit betekent natuurlijk even zeer dat de real ten overstaan van de dollar 

overgewaardeerd is. 

b) is evenmin het foute antwoord dat we zoeken.  De dollar is in vergelijking met de euro 

ondergewaardeerd: 0,78<0,91. En dus is de euro overgewaardeerd . Als we kijken naar de waarde 

van één euro in dollar hebben we een 1/0,78= 1,28 dollar per euro op de wisselmarkt. Maar in PPP-

dollars is de euro maar 1/0,91=1,10 dollar waard. 

c) is wel het  aan te duiden foute antwoord.  Devaluatie gaat over de evolutie van de waarde van een 

munt doorheen de tijd en hier hebben we enkel informatie over de situatie op één moment.  Dat dit 

antwoord fout is brengt wel onder de aandacht dat devaluatie en onderwaardering twee totaal 

verschillende begrippen zijn.  De yuan is inderdaad ondergewaardeerd i.p.v. gedevalueerd. De 

overwaardering van de dollar WK=6,78>WK-PPP=3,54 ten opzicht van de yuan impliceert inderdaad 

de  onderwaardering van de yuan tegenover de dollar. 

d) is weer correct en dus niet te weerhouden. Er is wat rekenwerk nodig om dat aan te tonen.  Als we 

het hebben over de onderwaardering van de rand moeten we de cijfers uit de tabel inverteren.  Op de 

wisselmarkt is één dollar 1/7,54= 0,13 dollar waard. De PPP waarde van de rand in dollar is  

1/4,96=0,20 dollar. 0,13 dollar is maar (0,13/0,20)*100=66% van de PPP- waarde van de  rand.  Dat 

komt neer op een onderwaardering van 100-66=34 % van de rand. 

 

OEFENING 10 

Deze oefening verwijst naar vergelijking 24.19 uit het Handboek die we hier even hernemen voor het 

geval dat het over China in plaats van over de Eurozone gaat. 

   
   

            

 

a) is fout want de markten geloven dat de China die stabiliteit effectief zal realiseren: WK=WKe 

b) is correct. Het sterk expansief beleid impliceert een daling van    . Als de Chinese Centrale Bank 

aan zijn monetair beleid vasthoudt (d.w.z. dat        constant blijft) dan zal de vraag naar yuan 

omwille van de hogere intrest in China zorgen voor een stijging van de yuan en dus voor een daling 

van WK ( het aantal yuan per dollar). Deze depreciatie van de dollar kan enkel worden voorkomen 

doordat de Chinese Centrale Bank dollars opkoopt. Die dollars worden opgekocht met yuan. Dus 
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worden yuan in circulatie gebracht.  De Chinese geldbasis en dus de Chinese geldvoorraad stijgen. 

Deze stijgende geldvoorraad doet de Chinese intrestvoet dalen zodanig dat aan bovenstaande 

gelijkheid wordt voldaan zonder dat de wisselkoers veranderde 

c) is fout.  Zoals uit de net gegeven commentaar bleek, zal de intrest integendeel dalen. 

d) is fout want de gedaalde intrest zal, ceteris paribus, integendeel tot een stijging van het BBP leiden. 

En een recessie bestaat net uit een daling van het BBP. 
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