
 
 
 

 

Niet alles is logisch        juni 2013 
   
Sinds enkele weken staan de valuta’s van tal van landen flink onder druk en is de euro nu onaangenaam sterk, 
vooral ten opzichte van de US dollar (€/$ 1,33). Gemeten vanaf 1 mei jl. hebben de grootste correcties 
plaatsgevonden in de Braziliaanse Reaal (-6,7%) en de Indiase Roepie (-7,2%). In beide gevallen gaat het om 
BRIC landen waar de economische groei tegenvalt. De koers van de Turkse Lira is eveneens verzwakt al is de 
schade sinds de protesten beperkt (-1,4%). Opvallend is wel dat ook de valuta van economisch sterke landen 
zoals Australië en Noorwegen, onder druk staan. Zo is de Australische dollar sinds mei met 4,3% in waarde 
gedaald en is de Noorse kroon met 4,8% gedaald. Een van de oorzaken van deze ontwikkeling heeft betrekking 
op de afbouw van zogenaamde ‘carry trades’. Dit fenomeen, waarbij investeerders omvangrijke leningen 
afsluiten in bijvoorbeeld de Yen en vervolgens Australische dollar obligaties kopen, verliest aan populariteit 
vanwege het monetaire beleid van onder andere Japan. Het gevolg is evenwel dat de regio met zo’n beetje de 
zwakste economie (Europa), nu te maken heeft met een te sterke munt die vooral de export remt. Het zou dus 
logisch en wenselijk zijn wanneer de valutaire verhoudingen tussen de ontwikkelde regio’s weer normaliseren.            
 
Monetaire experimenten      
Na het uitbreken van de kredietcrisis heeft de FED snel en 
adequaat gehandeld. De meest bekende maatregel is gericht op 
het, in tranches, verruimen van de geldhoeveelheid. Inmiddels 
is de Amerikaanse economie met zo’n US$ 3.000 miljard nieuw 
geld versterkt. Echter, het bijdrukken van geld kan niet tot in 
lengte van dagen worden voortgezet en de angst is nu groot dat 
de FED later dit jaar zal beginnen met de afbouw (’tapering’) 
van het lopende Quantitative Easing (part 4) programma. Het is 
echter zeer de vraag of de Amerikaanse economie wel 
voldoende is aangesterkt om op eigen kracht te blijven groeien en ook de onvermijdelijke belastingverhogingen 
op kan vangen. Desalniettemin is de rente in de VS de laatste weken met zo’n 0,50% opgelopen tot 2,15% voor de 
10-jaars staatsleningen. Dit terwijl de inflatie niet toeneemt (1,1%) en de FED heeft aangegeven de prime rate 
(0,25%) niet voor eind 2014 te zullen verhogen. Het grootste probleem is echter Japan waar de geldpersen 4 keer 
sneller draaien dan in de VS met een staatsschuld van 230% van het BNP, bij een 10-jaars rente van slechts 0,85%. 
Hoe dit soort monetaire experimenten eindigen is niet met zekerheid te zeggen maar het heeft er alle schijn van 
dat het hierbij gaat om een tijdelijk effect op de economische groei en de waardering van assets.        
 

6,75% Gategroup per 2019 
Gategroup is een Zwitserse en beursgenoteerde onderneming 
met een jaaromzet van CHF 3 miljard. De primaire activiteit van 
Gategroup is de catering (75%) van vliegtuigen. Het bedrijf heeft 
27.000 medewerkers in dienst en een marktaandeel van 23%. 
De nettoschuld van Gategroup bedraagt CHF 290 miljoen.     

 
6,75% Gategroup per 2019, EUR, Senior Secured, koers 98%, YTM 7,10% per jaar, S&P rating BB- 

 
 
 

Bij den Toren 1A, 1251 JV - Postbus 28 1250 AA – LAREN (N-H) Tel.: 035 – 302 00 26 
© copyright Ortelius Wealth Management | Alle rechten voorbehouden | Disclaimer | Contact  

http://www.ortelius.nl/disclaimer.php
http://ortelius.nl/contact.php
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=pg4F4vQTJ7NxTM&tbnid=_OYUFk5PJVmC5M:&ved=0CAUQjRw&url=http://slimbeleggen.net/fed-betreedt-onbekende-monetaire-paden/&ei=mXy4UYLcIuib1AWmwoDICQ&bvm=bv.47810305,d.d2k&psig=AFQjCNEjamykq42FxGY8PYJMrNbQvwyDug&ust=1371131388020219
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=orMSl3YXErnViM&tbnid=jQTd2Ywqm0tGvM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.gategroupmember.com/index.php/news-media/media-toolkit/logos&ei=r4C4UcTMJ4aU0AXQv4HgCQ&bvm=bv.47810305,d.d2k&psig=AFQjCNEHkjyVNK6WsaOHBr4VEyKr28CUyQ&ust=1371132457413414

