Antilliaans Dagblad Maandag 26 januari 2004

5

Economie
Pastoor Simon zegent Solo

BEURSNOTITIE

Rente
merika staat
de komende
week weer in
het teken van de
rente. De Federal
Reserve Bank vergadert dinsdag en
woensdag. De verwachting is dat de
rente niet verandert. Dat betekent
dat de rente op 1
procent blijft staan. Wat weer
betekent dat de dollar weer
wat in kracht af kan gaan
nemen. De afgelopen 2
weken was de dollar ten
opzichte van de euro redelijk
in waarde gestegen. Met
name door het overleg van
komende week. Mocht de
rente immers verhoogd worden, dan wordt het weer interessant om in obligaties te
beleggen. Maar als zo vaak is
het bezit van de zaak het einde van het vermaak. We verwachten dan ook dat de dollar weer iets in kracht zal
afnemen. Wellicht is dit echter wel de laatste kans om
euro’s goedkoop om te zetten in dollars. Want dat de
dollar zal gaan stijgen ten
opzichte van de euro, dat
staat buiten alle twijfel.
Op beleggingsgebied is de
afgelopen week een week
geweest waarin we afscheid
hebben genomen van een
groot deel van onze technologie-portefeuille. Deze aandelen hebben het de eerste
23 dagen van het nieuwe jaar
zo goed gedaan, dat het wellicht verstandig is om
afscheid te nemen en onze
winsten veilig te stellen. Na
een flinke koersstijging volgt
immers vaak een koersdaling. We hebben daarom
besloten om een klein beetje
cash te houden en even af te
wachten welke richting de
beurzen willen gaan. Wellicht
is het tijd voor een kleine
rustpauze na de lange klim
van de beurzen. In Azië hebben we de rustpauze al
gehad. Daar deden de beurzen het wat rustiger aan en
het is wellicht nu weer de tijd
om in te stappen. Het Thai
fund (TTF) lijkt weer langzaam omhoog te willen gaan.
Dit fund is een verzameling
van Thaise bedrijven en heeft
vorig jaar een stijging laten
zien van ruim 50 procent. We
denken dat dit opnieuw het
geval zou kunnen zijn dit
jaar. Mocht u meer uw heil
willen zoeken in individuele
aandelen dan denken wij met
name aan de volgende
namen:
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De nieuwe uitgave van Solo Magazine, het ‘positieve magazine over de Antillen en Aruba’, is zondagochtend uitgereikt aan pastoor Simon van de kerk van Groot Kwartier. Deze zegende tijdens de mis het
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tijdschrift.

‘Wereldbank niet
met politiek bezig’
DOS-directeur Ralph
L. James over de
hernieuwde
samenwerking
Door Liane Zoeter
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waarden stellen. De Wereldbank
geeft onder andere financiële
steun aan landen met een zwakke economie, echter vaak onder
bepaalde condities. Daardoor
kan opnieuw afhankelijkheid
ontstaan, zij het van een ander
orgaan dan de Nederlandse regering. Een gegeven waar de
huidige regering-Godett juist
vanaf wil. Hiervan is volgens James echter absoluut geen sprake: “De tussenkomst van de
Wereldbank heeft geen politieke
consequenties.”
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VOOR COMPLETE BEVEILIGING

zoek gaan doen naar de armoedeproblematiek in de Antillen.
De UNDP is het ‘Development
Program’ van de Verenigde Naties.
Voor Nederland was het een
vereiste om de Wereldbank te
betrekken bij een
analyse over de armoede in de
Nederlandse Antillen, alvorens
over te gaan tot financiering van
de armoedebestrijding. Hoewel
er in de Antillen enige gereserveerdheid bestond over het inschakelen van de instelling, ging
men onder druk akkoord.
Niettemin: zoals Nederland
eisen stelt, kan een organisatie
als de Wereldbank ook voor-
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,,De tussenkomst van de
Wereldbank zal geen politieke
consequenties voor de Antillen
hebben’’, stelt Ralph L. James,
directeur van de Dienst Ontwikkelingssamenwerking (DOS) alvast.
James zegt dit naar aanleiding
van het armoedeprotocol, dat
twee weken geleden door de ministers De Graaf en Brewster is
ondertekend. Hierin is bepaald
dat Nederland, de Nederlandse
Antillen en Aruba akkoord gaan
dat de Wereldbank en het
UNDP een uitgebreid onder-

Ralph L. James (links), eerder deze week tijdens een bezoek van het
nieuwe hoofd van de delegatie van de Europese Commissie in
Georgetown, Guyana, Per Ecklund (rechts), aan gouverneur Frits
Goedgedrag.
FOTO RVD
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Willemstad - Na de intensieve samenwerking met
de laatste regering-Pourier
in de jaren negentig heeft
de Wereldbank in de
Antillen een beladen
naam. Binnenkort volgt
een hernieuwde, intensieve kennismaking.

Fundashon Lechi
di Mama Kòrsou

Borstvoeding: De beste start

Bay- Bank of
Ayudhya- target
Bt 20.70- Bank
Noble- Noble
Developmenttarget Bt 29.30Property
Ucom- United
Communicationstarget Bt 70Telecom
Zelf hebben wij
United Communications
gekocht op 50Baht. Even
voor de duidelijkheid 1 dollar
is ongeveer 44 baht.
Ucom heeft 42 procent van
de aandelen DTAC, dat genoteerd staat in Singapore, en
is de tweede mobiele serviceprovider van Thailand. In het
eerste half jaar van 2004
gaat DTAC ook een beursnotering krijgen op de Thaise
beurs, ook wat logischer dan
een notering alleen in
Singapore. Verder zullen er
dramatische wijzingen dit
jaar in de telecomwet plaatsvinden, hierdoor zal DTAC’s
winstgevendheid aanmerkelijk verbeteren. TAC noteert
nu 2.84 in Singapore. Door
de ontwikkelingen die nu
komen, denken we dat de
koers wel naar 4 dollar zullen
zien gaan en dan is de ‘net
asset value’ (NAV) van Ucom
73Baht.

Heeft u vragen over beleggingsproducten, of wilt
u uw vraag in de krant
beantwoord zien, stuurt
u ons dan een e-mail.
Ons e-mail adres is
kaatvermogensbeheer@
hotmail.com
Willem-Jan Paardekooper
is directeur van
Kaat Vermogensbeheer
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