Het gevaar van mondiale handelsfricties
Mondiale handelsfricties kunnen uw cashflow beïnvloeden, waardoor er
extra nadruk komt te liggen op valutabeleid
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Recent heeft het Internationaal Monetair Fonds (IMF) haar halfjaarlijkse doorlichting
gemaakt van de wereldeconomie in het World Economic Outlook. Het fonds vreest
handelsfricties die het mondiale handelssysteem kunnen afbreken. Hier doelt het op het
expansieve begrotingsbeleid en de protectionistische handelspolitiek van de
Amerikaanse regering. Deze handelsfricties kunnen op elke onderneming invloed
hebben, zeker wanneer binnen een onderneming gebruik gemaakt wordt van
verschillende valuta’s. Door de opkomende spanningen wordt het steeds belangrijker
dat er een duidelijke valuta-risicomanagementstrategie gevolgd wordt.
Directeur Christine Lagarde van het IMF roept de internationale gemeenschap op te streven
naar lagere handelsbarrières en stelt dat meningsverschillen moeten worden opgelost zonder
exceptionele maatregelen. Daarnaast waarschuwt zij voor de publieke en private
schuldenbergen die de afgelopen decennia zijn opgebouwd. Als deze trend niet wordt
omgebogen zal zij onhoudbaar worden, met als gevolg hogere rentes en hogere
aflossingsverplichtingen voor de landen met hoge schulden. Nieuwe investeringen in
infrastructuur, gezondheidszorg en onderwijs kunnen dan wellicht niet meer worden gedaan.
Ook European Central Bank-president Mario Draghi heeft gezegd dat het directe effect van
een handelsoorlog tussen de VS en China nog te overzien kan zijn. Echter, zo stelt hij, bestaat
het gevaar dat het vertrouwen geraakt wordt wat veel gevolgen voor de wereldeconomie zou
hebben. Hij geeft aan dat een klap op het vertrouwen de komende maanden hard aan kan
komen en ertoe kan leiden dat bedrijven hun plannen om te investeren op de lange baan
schuiven.
Het gevaar
De reacties van IMF en ECB op de mogelijke handelsoorlog tussen China en de VS laten ons
zien dat er daadwerkelijk een gevaar schuilt voor de wereldeconomie. Grote beursgenoteerde
ondernemingen hebben al laten zien in de eerste kwartaalrapportages dat de omzetten zeer
serieus worden beïnvloed door wisselkoersbewegingen. De onzekere situatie legt extra
nadruk op het feit dat het valutabeleid van ondernemingen de komende jaren zeer serieus
genomen moet worden. De cashflow zal zeer volatiel worden bij het ontbreken van een valutarisicomanagementstrategie of het volgen van een slechte valuta-risicomanagementstrategie.
ILFA Group
ILFA Group kan er met haar specialisten voor zorgen dat uw cashflow wordt beschermd op
bepaalde valutakoersbewegingen. Heeft u nog geen strategie? Wij kunnen voor u invulling
geven aan uw beleid in vier stappen.

Dit begint met het identificeren van uw huidige situatie. Na de identificatie vindt de kwantificatie
plaats waar we rekenmodellen, onze inzichten en kennis leveren zodat u juiste inhoudelijke
afwegingen kan maken. De volgende stap is het opstellen van een design, oftewel strategie,
dat past bij uw bedrijf. Deze strategie wordt geconsolideerd. De laatste stap bestaat uit het
beheren van uw beleid, waarbij de effectiviteit wordt bepaald door kwaliteit en continuïteit.
Uiteraard wordt uw beleid in samenwerking met de klant opgezet en uitgevoerd, communicatie
is voor ons zeer belangrijk. Meer informatie over de ILFA strategie en stappen vindt u hier en
in de blog ‘De Treasury Review – Deel I’.
Heeft u interesse om structuur aan te brengen op uw valutarisico? Wij komen graag vrijblijvend
bij u langs om de mogelijkheden met u te bespreken.

