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Opgave 7
Beurskoersen reageren op economisch nieuws
De aandelen van veel bedrijven worden verhandeld op de effectenbeurzen in onder andere
Amsterdam en New York (Wall Street). Beursbarometers zoals de AEX-index en de
Dow Jones-index geven informatie over de koersontwikkeling van de belangrijkste aandelen
op deze beurzen. De aandelenkoersen worden beïnvloed door de winstverwachting van
bedrijven. Deze winstverwachting is gevoelig voor het economische nieuws. De volgende
twee krantenartikelen illustreren het verband tussen het economische nieuws en de
aandelenkoersen.
AEX schrikt van inflatiecijfers
Op de Amsterdamse effectenbeurs zijn
de aandelenkoersen gisteren gedaald.
De AEX-index sloot bijna 1% lager.
Aanleiding voor de koersdaling was de
bekendmaking van de inflatie in
oktober in Europa. Beleggers vrezen
dat de ontwikkeling van de inflatie ten
opzichte van september voor de
Europese Centrale Bank aanleiding is
de rente te verhogen.

Wall Street maakt pas op de plaats
De aandelenkoersen zijn gisteren op
de beurs in Wall Street nauwelijks
van hun plaats gekomen.
De lauwe stemming leidde tot een
minimale daling van de
Dow Jones-index.
Reikhalzend wordt uitgezien naar de
nieuwe cijfers over de werkloosheid
in de Verenigde Staten die morgen
worden gepubliceerd.

Samir en Vincent zijn leerlingen in havo 5 die in aandelen beleggen. In een discussie over
aandelenkoersen zijn Samir en Vincent het met elkaar eens, dat een rentestijging tot daling
van de aandelenkoersen kan leiden. Samir en Vincent verschillen van mening over de
gevolgen van een krappe arbeidsmarkt voor de aandelenkoersen. Samir beredeneert dat een
krappe arbeidsmarkt tot loonstijging leidt, waardoor de aandelenkoersen zullen stijgen.
Vincent beredeneert dat de aandelenkoersen dan zullen dalen.
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Is de inflatie in Europa in oktober ten opzichte van september gedaald of gestegen?
Verklaar het antwoord.
De redeneringen van Samir en Vincent over het gevolg van een loonstijging voor de
aandelenkoersen kunnen beide juist zijn.
Leg de redenering van Samir uit.
Leg de redenering van Vincent uit.
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