
 
 
 

De Zwitserse centrale bank (SNB) verraste de 
markt door op een brutale manier de 
plafondkoers van 1,20 Zwitserse frank per euro te 
verlaten en door op een significante manier de 
LIBOR in Zwitserse frank te verlagen. 
 
Dit rentetarief op 3 maanden situeert zich 
voortaan op -0,75%, een zeer nadelig tarief ten 
opzichte van de euro of de dollar. De tendens 
zette zich snel door naar alle Zwitserse 
rentetarieven : tot 8 jaar zitten die sinds 
gisterenavond in de negatieve zone.  
 
De markten reageerden onmiddellijk en zeer 
heftig. De Zwitserse frank steeg ten opzichte van 
de euro, het koersverloop tijdens beurstijd was 
zeer volatiel, waarbij de EUR/CHF schommelde 
met ongeveer 30% (tussen 1,20 en 0,85). Met 
enige vertraging daalden de Zwitserse aandelen 
aanzienlijk (de beursindex sloot af op -8,70%). 
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Aangezien wij als Europees investeerder onze 
currency exposure niet indekken, konden we 
profiteren van deze hevige bewegingen voor onze 
investeringen in Zwitserse frank. De aanpassing 
van de munteenheid gebeurde namelijk sneller 
dan deze van de individuele aandelen. 
 
Een voorbeeld : indien RICHEMONT 5% van zijn 
waarde verliest terwijl de Zwitserse frank 15% 
stijgt tegen opzichte de euro, kunnen we het 
aandeel verkopen tegen een aanzienlijke 
meerwaarde. 
 
• Echiquier Agressor heeft zijn posities in 

SWATCH et DKSH gedeeltelijk verkocht.   
• Echiquier Major verkocht aandelen van 

ROCHE, BARRY CALLEBAULT en LINDT.  
• Echiquier Global verkocht RICHEMONT en 

verminderde zijn positie in SGS. 
 
De vrijgekomen bedragen in Zwitserse frank 
werden meteen omgewisseld naar euro.  
 
  

 

Brutale daling van de Beurs van Zurich en koersstijging van de Zwitserse frank : hoe kijkt u 
aan tegen de « Zwitserse dag » van 15 januari 2015 ? 
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Over Financière de l’Echiquier - Financière de l’Echiquier werd opgericht in 1991 en is vandaag een van de 
belangrijkste onafhankelijke beheermaatschappijen in Frankrijk, met 8 miljard euro in activa in beheer en 
een team van 95 medewerkers. De onderneming is volledig in handen van haar bestuurders en werknemers. 
Haar missie: het beheer van spaargeld en financiële beleggingen voor rekening van private klanten, 
adviseurs in vermogensbeheer en institutionele beleggers. 
53, avenue d’Iéna – 75116 Paris – Tel. : +33 (0)1.47.23.90.90. – Fax : +33 (0)1.47.23.02.46. www.fin-
echiquier.fr 

De fondsen van Financière de l’Echiquier investeren voornamelijk in aandelen en bedrijfsobligaties en bieden een risico 
voor kapitaalverlies. Voor meer informatie over de risico's en de kosten verwijzen wij naar de prospectussen die op 
aanvraag beschikbaar zijn bij de beheermaatschappij. U kunt ook contact opnemen met uw gebruikelijke gesprekspartner.  

Naast het onmiddellijk belang van deze operaties mogen we niet vergeten dat het 
initiatief van de Zwitserse centrale bank zeer slecht nieuws is voor die bedrijven die 
belangrijke kosten hebben in Zwitserse frank en verkoopfacturen in andere munten. De 
vermindering van posities in de luxesector is dus eerder structureel. Voor andere 
bedrijven die lagere basiskosten in Zwitserse frank hebben gaat het veeleer om 
tactische operaties en zullen we die aandelen ongetwijfeld vrij snel terug bijkopen.  
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