!!!"#$%"&'
9.30 uur, Prijzen bestaande koopwoningen
augustus.
15.30 uur, Sluiting inschrijving emissie Porceleyne Fles.
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Nederland zet rem
op ’short- selling’
Van een onzer verslaggevers
DEN HAAG - Nederland
gaat het speculeren op koersverliezen op de effectenbeurs
aan banden leggen. Dat verklaarde minister Wouter Bos
(Financiën) gisteren in het
NOS Journaal. Het verbod op
het zogeheten ’naked shortselling’ gaat om middernacht
in. Het zal voor drie maanden
gelden. ’Naked short’ gaan
wil zeggen dat men aandelen
verkoopt die men niet in bezit
heeft, voor de verplichte levering maximaal twee dagen later koopt men ze dan goedkoper terug.
Wil men langere tijd short
gaan, moeten aandelen tijdelijk worden geleend van iemand anders, want er moet immers geleverd worden. Zowel
Financiën, De Nederlandsche
Bank als de AFM doen een oproep aan alle marktpartijen
om geen aandelen meer uit te
lenen, maar verboden wordt
dit niet. Ambtenarenpensioenfonds APG is overigens afgelopen vrijdag al gestopt met
het uitlenen van aandelen
voor dat doel. Financiën komt
met een lijst van grote instituten die geen aandelen mogen
uitlenen. Maar wie van anderen leent kan nog steeds voor
langere tijd ’in de wind’ gaan,
mits de levering is gedekt.
Eerder vaardigden de Verenigde Staten, Duitsland,
Groot-Brittannië, Frankrijk
en Ierland een verbod uit op
short-selling. In Duitsland
geldt het leenverbod voor elf
grote instellingen als Allianz
en Deutsche Bank. Vermoed
wordt dat sommige beleggers
short-posities hebben misbruikt en koersen van bankaandelen hebben beïnvloed
door negatieve geruchten te
verspreiden.
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Niet VS- banken
ook bij stroppenpot

Superbonus voor Lehman top
Van onze correspondent
NEW YORK - De top van het New Yorkse
kantoor van Lehman Brothers, betrokken
bij de het grootste faillissement in de geschiedenis, heeft voor zichzelf een bonuspot
van 2,5 miljard dollar veiliggesteld.
Het geld is beloofd door Barclays Bank, dat
halverwege vorige week een deel van de failliete boedel van Lehman Brothers overnam.
Naast de superbonus heeft de top acht van de
AmerikaanseLehman-tak salarissen beloofd
gekregen tussen de 10 en 25 miljoen dollar per
jaar.
Vooral in Groot Brittannië heeft de bonus
voor de Amerikaanse top tot woede geleid.
De Britse tak van het bedrijf wordt opgedoekt

en het personeel heeft te horen gekregen nog
maar een keer salaris te ontvangen. Vlak voor
het faillissement van Lehman heeft het bedrijf acht miljard dollar van de Britse vestiging naar de Amerikaanse vestiging gesluisd.
De Britse premierGordon Brown wil nu dat
dit geld wordt teruggestort.
De superbonus gaat overigens voorbij aan
de voormalig Lehman-ceo Richard Fuld. Fuld
verkocht nadat Lehman Brothers uitstel van
betaling had aangevraagd 2,8 miljoen aandelen voor tussen de 16 en 30 dollarcent per aandeel. Dat leverde hem ongeveer een half miljoen dollar op. Begin dit jaar zou dezelfde
transactie hem bijna 200 miljoen hebben opgeleverd.

Nederlanders zijn minder
milieubewust dan buren
TOCH BELEGGEN WE
MEER DUURZAAM
AMSTERDAM – Nederlanders zijn minder milieubewust dan Belgen en Duitsers,
maar actiever wat betreft het beleggen in
milieugerelateerde fondsen. Wij zien een
milieubelegging als een gewone belegging
en beoordelen die ook op die merites, Duitsers en Belgen zijn op dat vlak meer idealistisch. Uit onderzoek van TNS NIPO in opdracht van Delta Lloyd Asset Management
blijkt dat twee maal zoveel Duitsers en Belgen zich ernstige zorgen maken om het milieu, terwijl Nederland toch voor een belangrijk deel onder de zeespiegel vertoeft.
Toch oogst de bekendheid en de beschikbaarheid van beleggingen in milieu in Nederland
geen windeieren. Eén op de vijf Nederlandse
beleggers doet aan groen of duurzaam beleggen.
Onder die groep maken deze producten 27% van
hun portefeuille uit. Dat is aanzienlijk hoger
dan bij Duitse (11%) en Belgische (13%) beleggers. Bijna 40% van de Nederlanders ziet milieubeleggen als iedere andere belegging en 20%
vindt dat het bijdraagt aan een betere wereld.
“Je ziet dat banken als ASN en Triodos de weg
in ons land mede hebben geplaveid voor groene
en duurzame beleggingen.

Is

HYPE OF GEEN HYPE?
Is beleggen in milieu
en klimaatbescherming een hype, een
korte termijn
investering of een
lange termijn
investering?

WEL OF GEEN BIJDRAGE AAN EEN BETERE WERELD?
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NEDERLAND DUITSLAND

BELGIË

andere beleggingsproducten.
Maar meer dan 70% van de Nederlanders denkt dat milieubeleggen minder dan 10% zal
bijdragen aan een beter milieu. Duitsers en Belgen hebben hier aanzienlijk hogere
verwachtingen.
Het milieuvriendelijke gedrag van Nederlanders richt
zich vooral op gedrag dat goed
is voor de portemonnee, zoals
het uitzetten van huishoudelijke apparaten (47%), het scheiden van afval (54%) en het la-

Vastklikken

gen die Polen definitief van
haar Oost-Europese imago
moet verlossen en burgers en
bedrijven een extra impuls
moeten geven. Zo gaat het totaal verouderde pensioensysteem op de schop, waarmee
een eind moet komen aan de
nog altijd veel te vroege pensionering van Poolse 50-plussers. ,,Maar we pakken ook het
belastingstelsel drastisch aan
en verlagen de tarieven fors”,
zegt Kurowska. „Vanaf volgend jaar zijn dat er bij de inkomstenbelasting nog slechts
twee: 18% en een toptarief van
32%.”
Eén voorwaarde die Polen
de euro moet brengen, blijft
vooralsnog ontbreken: dat de
zloty eerst ook tot het Europese wisselkoersstelsel (ERM)
moet toetreden en daarin twee
jaar in een nauwe bandbreedte ten opzichte van de euro

NEDERLAND DUITSLAND

20%

draagt bij aan betere wereld
als ieder andere belegging

BELGIË
Bron: TNS N

moet bewegen. ,,Er is namelijk onduidelijkheid over de
vraag of de huidige grondwet
een vervanging van de zloty
voor de euro en het opgeven
van de status van onze Nationale Bank zomaar toestaat.
Zelfs de specialisten zijn het
oneens”, aldus Kurowska.

Poolse loodgieters keren terug
naar huis. FOTO: BURO DIJKSTRA

combinatie

19%

lange termijn investering

WARSCHAU – Jarenlang
werd een streefdatum voor de
komst van de euro angstvallig
vermeden. Maar nu de Poolse
economie ondanks de wereldwijde financiële crisis en inzakkende Europese economie
bijna onverstoorbaar blijft
draaien, gaat het land alsnog
alles op alles zetten om de
munt toch in 2011 in te voeren.
„We groeien stevig door, onze
staatsschuld en het begrotingstekort dalen gestaag en
de inflatie blijft goed onder
controle”, benadrukt minister
Katarzyna Kurowska van Financiën.

Is beleggen in milieu
net als andere
beleggingen, een
bijdrage aan een
betere wereld, of
een combinatie
van de twee?

37%

37%

korte termijn investering

■ door RONALD VEERMAN

36%

50%

gebaseerd op een hype

zie je dat beleggingen in bedrijven die oplossingen ontwikkelen voor milieuproblemen
aanzienlijk meer hebben opgeleverd dan de beursindex.
Kijk maar eens naar het jaar
2007, toen zaten de milieubeleggingen fors hoger dan de
MSCI- wereldindex,” zegt
fondsmanager Ad Schellen
van Delta Lloyd.
Meer dan de helft van de Nederlandse beleggers denkt dat
milieubeleggen een gelijk of
hoger rendement oplevert dan

8%

19%
82%

Weet niet/geen opgave
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34%
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Polen zien plotseling euro
aan de horizon opdoemen

Het Poolse zelfvertrouwen
wordt gevoed door de gunstige
vooruitzichten voor 2009. Volgens deze week bekendgemaakte prognoses daalt het tekort tot 2%, blijft de inflatie
onder de 3% en zal de economie opnieuw met bijna 5%
groeien. ,,We zitten inderdaad
niet zo ver meer van de euro af.
Als je kijkt hoe alles zich nu
ontwikkelt, voldoen we sneller dan menigeen denkt aan de
belangrijkste criteria om de
munt in te voeren.”
Vooral goed nieuws ook
voor de duizenden mkb’ers en
exporteurs in ons land. Die
kunnen met Polen bínnen de
eurozone immers veel makkelijker zaken met de grootste
nieuwe EU-lidstaat doen, waar
vooral voor een handelsnatie
als Nederland grote kansen liggen.
Behalve het op orde brengen van de overheidsfinanciën
mikt de nieuwe EU-lidstaat op
een aantal stevige hervormin-

Van onze correspondent
NEW YORK- Buitenlandse
banken met activiteiten in de
Verenigde Staten gaan meedelen in het fonds dat de Amerikaanse regering wil oprichten om het financiële stelsel
van de afgrond te redden. Dat
kwamen leden van het congres en het Ministerie van Financiën afgelopen zaterdagnacht overeen tijdens de onderhandelingen over de wet
die de redding van de banken
mogelijk moet maken.
Gisteren legde minister van
Financien Paulson uit waarom
de stap gerechtvaardigd is.
,,Als een financiële instelling
zaken doet in de Verenigde staten, personeel inhuurt in ons
land, en ze zitten opgescheept
met slech
te leningen, dan heeft dat
dezelfde impact op het Amerikaanse volk dan als het een om
een Amerikaanse bank gaat.
Het gaat er om dat we het financiële systeem beschermen."

GROEN BELEGGEN

■ door RONALD VAN GESSEL

Delta Lloyd kwam in 1997
als eerste op de markt met een
milieufonds en is nu een jaar
bezig met het Delta Lloyd Water & Climate Fund, een fonds
dat wereldwijd belegt in
beursgenoteerde
bedrijven
die oplossingen ontwikkelen
voor water- en klimaatproblematiek. Beleggers die eenmaal
binnen zijn blijven, ze zien het
duidelijk als een lange termijn- belegging. Als je kijkt
naar wat er de afgelopen vijf
jaar op de beurzen is gebeurd,
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Het land wacht daarom met
het vastklikken van de wisselkoers. Gevolg is echter wel dat
als dit voor het eind van het
jaar niet geregeld wordt, 2011
plots onhaalbaar is als invoeringsdatum van de euro. Al
sluit de bewindsman in dat geval niet uit dat ze een soepele
behandeling in Europa kunnen versieren. „We hebben
vertrouwen in onszelf en de
rest wil ons er graag bij. De
Poolse economie houdt Europa deels op de been. Een procentpunt minder groei in de
EU betekent – zo blijkt uit studies – ook een procentpunt
minder in Polen. Maar in ons
geval betekent dit een terugval
van 6 naar 5%. Niet zo erg dus.”
De werkloosheid is in enkele jaren tijd zelfs van 20% teruggelopen tot minder dan 7%.
,,Weliswaar deels doordat veel
werkloze Polen in landen als
Ierland, Groot-Brittannië en
Nederland werk vonden”, erkent Kurowska’s collega Dowgielewicz van Europese Zaken. ,,Maar niet alleen hebben
ze inmiddels 6 miljard euro
naar hun Poolse families teruggestuurd, ze keren sinds
kort ook in steeds grotere getale weer terug omdat er hier
goede banen voor hen zijn.”

ger zetten van de verwarming
(33%). Gedrag dat wijst op een
milieuvriendelijke levensstijl
scoort minder hoog , 8% van de
Nederlanders zegt vaker het
openbaar vervoer te nemen,
4% consumeert minder en
maar twee op de honderd Nederlanders zegt minder vaak
met het vliegtuig te reizen vanwege het milieu. Maar 71% van
de Nederlanders is enigszins of
zeer geïnteresseerd in klimaatverandering, tegenover 88%
bij de Duitsers en 81% bij de
Belgen. Naarmate de leeftijd
stijgt, neemt de belangstelling
voor klimaatverandering toe.
Het Delta Lloyd Water &
Climate Fund heeft haar beleggingen letterlijk opgedeeld
in de vier elementen vuur, aarde, lucht en water. “Dat betekent concreet dat we beleggen
in bedrijven die in zonne- en
windenergie doen, maar ook
in energiebesparing. Niet gebruikte energie is het eerst bespaard. Verder zitten we in
schoon water en het bestrijden
van luchtvervuiling. Over een
aantal jaren rijden we allemaal
in een elektrische auto, maar
tot die tijd is er op dat terrein
nog veel te doen. Wat schone
aarde betreft gaat het vooral
om recycling,” aldus Schellen.
Hij is wel verbaasd dat de
boodschap van oud presidentskandidaat Al Gore over
de klimaatgevolgen in ons
moerasland veel meer voor
kennisgeving is aangenomen
dan in de landen om ons heen.
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amerikaanse dollar
antilliaanse gulden
australische dollar
canadese dollar
deense kroon
engelse pond
hongkong dollar
japanse yen
nieuw zeelandse dollar
noorse kroon
zuid-afrikaanse rand
zweedse kroon
zwitserse frank
Bron: GWK

aankoop
1,3278
2,1300
1,5471
1,3302
6,5608
0,7400
9,5800
134,4700
1,8450
7,2640
9,9030
8,4066
1,4930

verkoop
1,5467
2,7800
1,9240
1,6524
8,1348
0,8622
12,2000
166,3700
2,3010
9,0067
12,7380
10,4234
1,7370

BELEGGERS AGENDA
MAANDAG – De Economische
Voorlichtingsdienst (EVD)
houdt in Utrecht een congres
"Asian Challenge" over zakendoen in Azië, de openingsspeech wordt verzorgd door
staatssecretaris Heemskerk
(EZ).
■ Bij de rechtbank in Amsterdam gaat de fraudezaak bij Ahold
de hele week
verder. De buschauffeurs van
Connexxion houden acties in de regio Zaandam voor
meer sociale veiligheid op bussen.
Het CBS komt met
de prijsontwikkeling van bestaande
koopwoningen
over augustus.
DINSDAG – Jones Lang Lasalle
houdt een vastgoedsymposium met jaarlijks onderzoek
naar het vastgoedbeleid, sprekers zijn er van het ABP, BPF
Bouwinvest en Corio. Philips
Electronics houdt een analistendag Lighting & Design.
■ In ons land worden de cijfers
gepubliceerd over de woningbouwproductie in
het tweede kwartaal en in Japan
blijven de markten
gesloten wegens
een nationale
feestdag. In de VS
wordt de index bekend over de huizenprijzen in juli,
er wordt nog altijd
een daling verwacht maar die
wordt wel steeds
minder. Analisten denken dat
over enkele maanden de bodem is bereikt.
WOENSDAG – In München
wordt de belangrijke Ifo- index
wat betreft het ondernemingsklimaat in september gepubliceerd. Voor de beurs zijn deze
gegevens erg belangrijk, de
Duitse economie is vrijwel tot
stilstand gekomen en de komende maanden zien er ook
somber uit. Beleggers hopen
dat de index vertelt of Duitsland wel of niet in een recessie
terecht komt.
■ Het CBS publiceert cijfers
over de Nederlandse wijnimport, de productie van Nederlandse wijnboeren en de totale

electriciteitsproductie over
2007. In de VS komt Nike met
de eerste kwartaalcijfers van
het gebroken boekjaar.
DONDERDAG – Het CBS publiceert de economische groeiraming voor het tweede kwartaal alsmede de cijfers over het
consumenten-en producentenvertrouwen in september. In de VS
worden de duurzame orders over
augustus bekend
en komt er in het
Huis van Afgevaardigden een hoorzitting met minister Paulson van Financiën over de
reddingsplannen
van de Amerikaanse regering wat
betreft pakketten
slechte hypotheken.
■ DSM geeft in Heerlen de
jaarlijkse analistenpresentatie.
Nieuwe Steen Investments
houdt de (half)jaarvergadering.
De vraag naar duurzame goederen is in de VS waarschijnlijk
gedaald met 1,3% tegen een
stijging met hetzelfde percentage vorige
maand. Ook de
verkoop van nieuwe woningen is
waarschijnlijk met
een precent gedaald. Zowel de
verkopen van bestaande als nieuwe
huizen liggen 35%
onder het hoogtepunt van 2005, aldus Michael Toorop van Fortis PIM.
Sinds 1991 is het aantal in aanbouw zijnde woningen nog
niet zo laag geweest.
VRIJDAG – Heijmans houdt een
buitengewone vergadering
met een toelichting op de benoeming van Rob van Gelder
tot bestuursvoorzitter.
■ In de VS worden de defintieve groeicijfers over het tweede
kwartaal bekend. De definitieve cijfers komen vermoedelijk
uit op 3,4% groei, fractioneel
hoger dan eerder verwacht.
Omdat de benzineprijzen zijn
gedaald, is het consumentenvertrouwen licht gestegen. Vorige maand stond deze sentimentindex nog op het laagste
punt in 28 jaar, aldus Toorop.

Frans EU-plan afgefakkeld
■ door MARIJN JONGSMA
ANNECY - Zowel Eurocommissaris Fischer Boel als
minister
Gerda
Verburg
(Landbouw) heeft gisteren direct korte metten gemaakt
met het Franse idee om interventievoorraden in te voeren,
waarmee speculanten op de
agrarische markten de wind
uit de zeilen kan worden genomen. „Ik heb gezien tot welke
problemen het kan leiden als
politici het beter denken te
weten dan boeren en handelaren”, aldus de landbouwcommissaris.
De Deense verwees hiermee
naar de boterbergen en melkplassen die het Europese landbouwbeleid in het verleden
een slechte naam hebben bezorgd. Het anti- speculatieplan
komt uit de koker van de Franse landbouwminister Barnier,
en is bedoeld om boeren te beschermen tegen forse prijsschommelingen.
Als het aan Verburg ligt produceren EU-boeren na 2013 het jaar waarin het huidige
landbouwbeleid afloopt - vrijwel volledig voor de wereldmarkt en krijgen ze alleen nog
subsidies voor ‘individuele
maatschappelijke prestaties’
(bijvoorbeeld natuurbeheer).
„Ze moeten dan rekening houden met prijzen die sterker
fluctueren dan op een sterk gereguleerde markt”, aldus de
bewindsvrouw gisteren aan de
vooravond van een informele
bijeenkomst met haar 26 EUcollega’s in het Franse Annecy. „Geen nieuwe EU-voorraden, waarvan het de vraag is
wanneer je ze precies inzet.”
Volgens de CDA-minister
wordt de rol van speculanten
‘uitvergroot’, en zijn eerdere
prijsstijgingen (recent is juist
weer van een daling sprake)

Bestand in olie-oorlog
LAGOS -De Beweging voor Emancipatie van de Niger Delta
(MEND), de organisatie die een week geleden een ’olie-oorlog’
begon in de olierijke rivierdelta in Nigeria, heeft gisteren een
eenzijdig bestand afgekondigd. Vooral Shell is zwaar getroffen
door de acties van de MEND, onder meer met het opblazen van
zes pijpleidingen.
De olie-industrie in Nigeria lijdt al sinds 2006 onder de aanvallen van lokale activisten en onder de activiteiten van criminelen. Jaren geleden begonnen zij hun strijd om een eerlijkere verdeling van de olie-inkomsten in Nigeria.

• Minister Verburg:
…betweters…
grotendeels het gevolg van tegenvallende oogsten in combinatie met een stijgende vraag.
Wel bepleit ze een ‘vangnet’ in
geval van ernstige marktverstoringen, bijvoorbeeld in de
vorm van tijdelijke importheffingen „die meteen van tafel
moeten zodra de problemen
weg zijn”.
Door de structureel hogere
prijzen besteedt Brussel dit
jaar veel minder aan exportsubsidies. De Europese Commissie wil het vrijkomende
geld – mogelijk een miljard euro gedurende de komende
twee jaar – besteden aan hulp
voor boeren in ontwikkelings-

landen, die zuchten onder de
gestegen kosten voor zaden en
kunstmest.
Dit plan stuit echter op
zwaar verzet van het Europees
Parlement (EP). De europarlementariërs stellen dat het
openbreken van de bestaande
meerjarenbegroting officieel
de goedkeuring vergt van alle
lidstaten en een meerderheid
binnen het EP. Ze vinden dat
Brussel deze Koninklijke weg
probeert te omzeilen door het
geld direct uit de landbouwbegroting te halen. „Omdat het
gaat om een idee van commissievoorzitter Barroso, gedaan
op de G8-bijeenkomst van juli,
worden ineens alle regels aan
de laars gelapt”, verzucht Jan
Mulder (VVD).
De liberaal twijfelt bovendien hardop aan de noodzaak
van extra EU-ontwikkelingshulp. „Dat miljard zou verdwijnen in een programma
van bijvoorbeeld de Verenigde Naties, en tot dusver valt de
effectiviteit daarvan tegen.
Het is veel beter om lokale
banken te steunen met een garantiefonds." Binnen de lidstaten ziet onder meer Nederland
de overtollige landbouwgelden liever terugvloeien naar
de nationale begroting, zodat
er zelf keuzes kunnen worden
gemaakt.
Fischer Boel moest niets
hebben van de weerstand.
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