
Module 8 
Hoofdstuk 1:

Wisselkoersen



Om even in te komen….

•Wat kost het om een banaan te kopen?
• Hoe komt die prijs tot stand?



Om even in te komen….

•Wat kost het om een dollar te kopen?
• http://www.wisselkoersen.nl/forex/details.aspx?id

=514306
• Hoe komt die prijs tot stand?

http://www.wisselkoersen.nl/forex/details.aspx?id=514306


De Dollar in Euro’s (de banaan in euro’s)



De EURO in Dollars 



•Hij kost $220.000,-
•Hoeveel euro gaat me dit kosten?



•Hij kost $220.000,-
•220.000 x 0,9151 = €201.322



Dieptepunt Euro

•Eind oktober 2000: €1,- was iets minder dan 
$0,83

1. Wat kost mijn Viper bij deze koers?
2. Welke Amerikaanse handelaren (import/export) 

zijn blij met deze wisselkoers?  
3. Wie zijn er niet blij? 



‘Dieptepunt’ Euro

•Eind oktober 2000: €1,- was iets minder dan 
$0,83

1. Wat kost mijn Viper bij deze koers?
- €1 euro is $0,83

- 1/0,83 → $1 = €1,2048

- €1,2048 x 220.000 = €265.060
2. Welke Amerikaanse handelaren (import/export) 

zijn blij met deze wisselkoers?  
3. Wie zijn er niet blij? 



Twee opmerkingen:

•Dit verandert de hele dag….
•http://www.wisselkoersen.nl/forex/overview.
aspx

•Er zijn ook bied- en laatkoersen…. 

http://www.wisselkoersen.nl/forex/overview.aspx


Wat heb je er aan?
Kosten werkweek Budapest: (mailtje Marianna Farkas)

“Donau-vaart met eten: boot PESTBUDA ( zoals eerder ALTIJD, vanaf pier#7 
aan de Margarita-brug in Pest 13. mei 2009 20.00-22.00uur varen + 3-gangen 
menu met een drankje prijs:
5.450,- (ca €21,-) p.p. op basis van 60 personen”

Dat kost ons op dit moment:

http://www.wisselkoersen.nl/currency/showgraph.aspx?valutaid=514313

13-05-2009 0,3553 = €19.36

15-08-2013 0,3349 = €18,25

xx-xx-xxxx 0.??? (x54,50) = €???

http://www.wisselkoersen.nl/currency/showgraph.aspx?valutaid=514313


Welke factoren bepalen de wisselkoers?



Dus:
Vraag op de 

valutamarkt

Vraag naar betreffende valuta…$

Vragers op de valutamarkt zijn alle buitenlandse

partijen die de valuta nodig hebben om in het

betreffende land iets te kunnen kopen / te kunnen

beleggen / te kunnen investeren. 

Hoeveel er gevraagd wordt (en met welk doel), is

terug te vinden: 

aan de ontvangstenkant (exportkant)van de 

betalingsbalans. 

Aanbod op de 

valutamarkt

Aanbod van $ om andere valuta te 

kunnen kopen…

Aanbieders op de valutamarkt zijn alle binnenlandse

partijen die iets in het buitenland willen

kopen/investeren/beleggen/enz en hun eigen munt 

willen omruilen (aanbieden) voor de benodigde 

vreemde valuta's.

Hoeveel er aangeboden wordt (en met welk doel) is 

terug te vinden:

aan de betalingenkant (importkant) van de

betalingsbalans.



Dus voor de dollar: invullen…
Vraag naar $ Vragers naar dollars zijn …………………..die 

…….nodig hebben om in ……….. iets te kunnen 
kopen  

Hoeveel er gevraagd wordt (en met welk doel), is

terug te vinden aan de:  

ontvangstenkant (exportkant)van de 

betalingsbalans van Amerika 

Aanbod van $ Aanbieders van dollars zijn alle ………….die iets in 

…………..willen kopen en hun dollars willen omruilen 
(aanbieden) voor de benodigde vreemde valuta's.

Hoeveel er aangeboden wordt (en met welk doel) is 

terug te vinden aan de :

betalingenkant (importkant) van de betalingsbalans 

Amerika.



Dus voor de dollar:
Vraag naar $ Vragers naar dollars zijn alle niet-amerikanen die 

dollars nodig hebben om in Amerika iets te kunnen 
kopen  

Hoeveel er gevraagd wordt (en met welk doel), is

terug te vinden aan de:  

ontvangstenkant (exportkant)van de 

betalingsbalans van Amerika 

Aanbod van $ Aanbieders van dollars zijn alle Amerikanen die iets 

in het buitenland willen kopen en hun dollars willen 
omruilen (aanbieden) voor de benodigde vreemde 

valuta's.

Hoeveel er aangeboden wordt (en met welk doel) is 

terug te vinden aan de :

betalingenkant (importkant) van de betalingsbalans 

Amerika.



Even voor het overzicht:

Amerika

Nederlander wil iets 

kopen in VS en heeft 

€ om te wisselen:

VRAAG NAAR $

Uitvoer van goederen,

Er komt geld binnen

Invoer van goederen,

Er gaat geld weg

Amerikaan wil iets 

kopen in NL, en 

Heeft $ om te wisselen

Om € te kopen:

AANBOD VAN $



Ontvangsten = 

Export = 

Aanbod vreemd geld

Uitgaven =

Import =

Vraag naar vreemd geld

Voorbeeld-betalingsbalans  van  Amerika

Goederenrekening

Dienstenrekening

Inkomensrekening

220 195

Saldo

25

160 180 - 20

140 155 - 15

Een tekort op de lopende rekening van de BB: (-10)

Er verdwijnt geld naar het buitenland 

→ Minder vraag naar $ = meer vraag naar €

→ Koers van de dollar deprecieert (daalt) tov de €



De valutamarkt:

• Allemaal verschillende deelmarkten (elke valuta zijn eigen 
vraag en aanbod)

http://www.wisselkoersen.nl/


Vraag op de valutamarkt:
• Let op! Het is een gewone 

vraaglijn…(negatief verband 
tussen prijs en vraag)

Mexicaanse vraag naar dollars:

• Invoer van goederen enz. die 
met dollars moeten worden 
betaald

• Inkomensoverdrachten naar 
buitenland ($)

• Investeren in buitenland

• Kopen van buitenlandse effecten
($)

• Lenen aan het buitenland ($)

• Aflossen van leningen vertrekt 
door het buitenland. ($)



Aanbod op de valutamarkt:
• Ook een gewone aanbodlijn

(positief verband)

Aanbod van dollars in Mexico 

doordat het buitenland:

• Mexicaanse goederen invoert

• Betaalt voor inzet Mexicaanse 
productiefactoren (NAKO)

• Inkomensoverdrachten verricht 
aan Mexicanen

• Investeert in Mexico

• Mexicaanse effecten koopt

• Aan Mexicanen leningen vertrekt

• Door Mexicanen verstrekte 
leningen aflost



Verschuiving aanbod naar rechts:

• Rentestijging in Mexico

• Inflatie in VS

• Goede 
winstverwachtingen 
Mexicaanse bedrijven…

• Meer voorkeur van VS 
voor Mexicaanse 
producten…



Depreciatie (van de $):
• Waardedaling van de valuta ten 

opzichte van een andere valuta:

• Hier: depreciatie van de dollar:
• Waardedaling van de $ in peso’s. 
• De $ is nu nog maar 2 peso’s waard.

• Voor wie is dat positief?
• Mexicaan koopt Amerikaanse auto: 

Hij hoeft er minder Peso’s voor 
neer te leggen: goed voor 
Amerikaanse export naar Mexico

• Mexicaanse auto: VS moet nu meer 
betalen. Slecht voor Mexicaanse 
export naar VS.  



Appreciatie (van de $):
• Waardestijging van de valuta 

ten opzichte van een andere 
valuta:

• Hier: appreciatie van de dollar:
• Waardestijging van de $ in 

peso’s. 
• De $ is nu wel 4 peso’s waard!

• Voor wie is dat positief?
• Mexicaan koopt Amerikaanse 

auto: Hij moet nu meer Peso’s 
voor de auto neerleggen: slecht 
voor Amerikaanse export naar 
Mexico

• Mexicaanse auto: VS hoeft nu 
minder te betalen. Goed voor 
Mexicaanse export naar VS.



Vrije / Zwevende wisselkoersen

• Geen invloed van overheden of centrale banken op de 
koersen.

• Dat is dus wat we steeds hebben gedaan
• vraag en aanbod bepalen de wisselkoers



Nadeel zwevende wisselkoersen

•Belemmeren van internationale handel:
•Koersonzekerheid
•Transactiekosten



Wisselkoers = Scharnierpunt (!!)

• Automatisch richting evenwicht van de 
betalingsbalans:

• Overschot op de betalingsbalans CHINA
• Meer geld erin dan eruit (export)

• Meer aanbod van vreemde valuta ($ in China))
• Lagere evenwichtskoers ($ in China)

• Buitenlandse (VS) goederen worden goedkoper
• Meer import, overschot weg…. 



Hogere wisselkoers $: →

• Buitenlandse goederen (in €) redelijk duur →

• Minder import, meer binnenlandse vraag →

• Inflatie (hogere binnenlandse vraag en bijvoorbeeld 
dure olie) →

• Inflatiecorrecties en loonkosteninflatie →

• Prijzen gaan omhoog →

• Minder bestedingen en evt. recessie →

• Eventueel tekort op lopende rekening (meer geld 
eruit dan erin) neemt door minder import af. 



Vaste wisselkoersen:

•Afspraken tussen regeringen dat 
schommelingen tussen wisselkoersen niet, of 
zeer beperkt, kunnen voorkomen.

• Vrij: € / $ / Yen
• Vast = Koppelen aan een andere valuta:

• Aan de munt waarmee veel handel wordt gedreven:
• Azië koppelt aan de $ (Waarom?)

• Rond Europa aan de € (Bulgarije)

• Afrikaanse munten aan de Franc



De koers van de Zwitserse Frank

•http://www.wisselkoersen.nl/forex/details.as
px?id=514321

•Wat valt je op?

•Kan je er een verklaring voor bedenken? 
(in vraag en aanbod)

http://www.wisselkoersen.nl/forex/details.aspx?id=514321


1

1,2

0,8

Euro

vraag aanbod

1dollar = 1 euro

De Europese markt
De koers van de dollar in euro’s (USD-EUR) 

(hier gaat het over vraag naar - en aanbod van dollars in europa) 



1

1,2

0,8

De Europese markt
De koers van de dollar in euro’s (USD-EUR) 

(hier gaat het over vraag naar - en aanbod van dollars) 

€

vraag aanbod

1dollar = 0,78 euro

Situatie 1:

Oorzaak: Veel export naar VS, weinig import uit VS

(weinig vraag naar $) (veel vraag naar euro’s)

Term: lage dollarkoers, (hoge eurokoers)

Betalingsbalans: Overschot

Actie: rente verlagen (minder vraag naar €), 

dollar kopen (meer vraag naar $)

1.



1

1,2

0,8

Euro

vraag aanbod

1dollar = 1,22 euro

Situatie 2:

Oorzaak: Weinig export naar VS, veel import uit VS

(veel vraag naar $) (weinig vraag naar euro’s)

Term: hoge dollarkoers, (lage eurokoers)

Betalingsbalans: Tekort

Aktie: rente verhogen (meer vraag naar €), 

dollar verkopen (meer aanbod van $)

2.

De Europese markt
De koers van de dollar in euro’s (USD-EUR) 

(hier gaat het over vraag naar - en aanbod van dollars) 



Gevolg van depreciatie (v/d €):
• Hier: depreciatie van de euro:

• Waardedaling van de € in ponden. 
• De € is nu nog maar 0.60 pond.

• Wat is dan het gevolg?
• Engelse koopt Europese auto: 

• Hij hoeft er minder ponden neer te leggen: goed voor Europese export naar Engeland

• Engelse auto: Europa moet nu meer betalen. 
• Slecht voor Engelse export naar Europa.  



Pariteitswijzigingen

• Bij fundamentele verstoringen (“we kunnen niet bezig blijven”)

• Verhogen van pariteit: revaluatie (zie figuur)

• Verlagen van pariteit: devaluatie



Steeds boven de bandbreedte

• Koers $ moet omlaag, dus $ 
aanbieden. Centrale bank biedt dus 
$ aan…. 

• Dat gaat een keer op.

• Dan maar een pariteitswijziging.

• Verhogen van pariteit: 
revaluatie

• Revaluatie van de $

• Devaluatie van de Sola



1

1,2

0,8

De Europese markt
De koers van de dollar in euro

Euro

vraag aanbod

1dollar = 1 euro



1

1,2

0,8

De Europese markt
De koers van de dollar in euro

Euro

vraag aanbod

1dollar = 0,78 euro

1.

Situatie 1:

Oorzaak: Veel export naar VS, weinig import uit VS

Term: lage dollarkoers, hoge eurokoers

Betalingsbalans: Overschot

Actie: rente verlagen (minder vraag naar €), 

dollar kopen (meer vraag naar $)



1

1,2

0,8

De Europese markt
De koers van de dollar in euro

Euro

vraag aanbod

1dollar = 1,22 euro

2.

Situatie 2:

Oorzaak: Weinig export naar VS, veel import uit VS

Term: hoge dollarkoers, lage eurokoers

Betalingsbalans: Tekort

Aktie: rente verhogen (meer vraag naar €), 

dollar verkopen (meer aanbod van $)



Wanneer revalueren?

• Als je steeds overschotten hebt. Steeds zelfde actie uitvoeren => 
Dollars raken op.



REVALUATIE van de Dollar

DEVALUATIE van de Euro

De Europese markt
De koers van de dollar in euro

1

1,2

0,8

Euro
vraag aanbod

Streven was:

1dollar = 1 euro

1,2

1,4

1

Euro
vraag aanbod

Streven wordt:

1dollar = 1,2 euro



DEVALUATIE van de Dollar

REVALUATIE van de Euro

De Europese markt
De koers van de dollar in euro

1

1,2

0,8

Euro
vraag aanbod

Streven was:

1dollar = 1 euro

0,8

1

0,6

Euro
vraag aanbod

Streven wordt:

1dollar = 0,8 euro



• Voorbereiding op de komst van de €. Men koppelde de 
koersen aan elkaar…

• 2.25% boven en onder de pariteit (spilkoers) (later 15%)

• EMS verdween met de komst van de € (1-1-1999)


