
Van onze redactie
New York - De Dow-Jonesindex
en de S&P 500 bereikten giste-
ren tegen het eind van een rusti-
ge handelssessie nieuwe record-
niveaus. Beleggers waren lange
tijd op zoek naar richting na de
publicatie van een flink aantal
macrocijfers. Optimisme dat de
Amerikaanse economie bestand
is tegen een matige ontwikke-
ling elders in de wereld zorgde
uiteindelijk voor een opleving.

De Dow-Jonesindex sloot 0,1
procent hoger op 17.827,75 pun-
ten en de de S&P 500 steeg 0,3

procent tot 2.072,83 punten. De
Nasdaq won 0,6 pro-
cent tot 4.787,32 punten
dankzij een winst van
4,1 procent voor Hew-
lett-Packard.

De stroom macrocij-
fers bevatte een aantal tegenval-
lers. Zo bleek onder meer dat be-

drijven in oktober minder in-
vesteerden in machines en com-
puters. Ook werd bekendge-
maakt dat het aantal uitkerings-
aanvragen vorige week steeg tot
het hoogste niveau in drie maan-
den. Op de huizenmarkt daalde
het aantal voorlopige koopcon-

tracten vorige maand
onverwacht, terwijl de
verkoop van nieuw-
bouwwoningen zich
positief ontwikkelde.
Een lichte stijging van

de consumentenuitgaven werd
ook als lichtpunt gezien.

Hewlett-Packard stelde dins-
dagavond teleur met zijn omzet
in het vierde kwartaal. Beleggers
zijn echter enthousiast over de
voorgenomen opsplitsing van
het technologieconcern. Diverse
analisten rekenen onder meer
op hogere winstmarges als de di-
visie die pc's en printers maakt,
wordt losgeknipt van het onder-
deel dat zich bezighoudt met de
levering van hardware en IT-
diensten aan de zakelijke markt.

De energiesector had last van
een winstalarm van de Noorse
dienstverlener aan de olie- en
gasindustrie Seadrill. Dat bedrijf
kondigde aan het dividend op te
schorten omdat het last heeft
van de dalende olieprijs,
waardoor opdrachten van olie-
maatschappijen voor eigenaren
van boorplatformen uitblijven. 

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Op woensdag 3 de-
cember organiseert de vereni-
ging voor het midden- en klein-
bedrijf Adeck de laatste lunch
voor dit kalenderjaar. Gastspre-
ker op de lunch is de directeur

van Stichting Studiefinanciering
Curaçao (SSC) Margit de Frei-
tas. Tijdens haar presentatie
praat De Freitas over het belang

van het matchen van arbeidsno-
den en financiering door SSC en
ook over de ontwikkelingen wat
betreft studenten die in de regio

studeren. De lunch vindt plaats
in het Veneto Casino & Holiday
Beach Resort. Kaarten kosten 55
gulden voor leden en 75 gulden

voor niet-leden van Adeck. De
organisatie geeft aan dat reserve-
ren aan te bevelen is. Reserveren
kan via de telefoonnummers
7670907, 6968159 of 6870774
of via het e-mailadres:
info@adeck-cur.com. 

Raygen Zuiverloon, directeur
van Downtown Management
Organization (DMO), geeft aan
dat er ongeveer veertig winkels
in Punda meedoen, die allemaal
een korting aanbieden van 10 tot
70 procent. Het idee is volgens
Zuiverloon overgewaaid uit de
Verenigde Staten. Hij legt uit:
,,Daar wordt het georganiseerd
op de vrijdag na Thanksgiving.
Het wordt beschouwd als het be-
gin van het seizoen voor ker-
stinkopen. Om de mensen naar
de winkels te trekken, adverte-
ren veel winkels met speciale
aanbiedingen.” Het idee voor
Black Friday ontstond, nadat
verschillende winkels een acti-
viteit wilden organiseren met
het oog op de feestdagen. ,,Het

is een mooie gelegenheid om
mensen naar Punda te trekken.
Voor de consument is het een
goede mogelijkheid om ker-
stinkopen te doen voor een goe-
de prijs.” Een greep uit de win-
kels die meedoen: Freeport,
Boolchand’s, J.L. Penha & Sons,
Bamali, Maya’s, Timberland en
Lacoste. Zuiverloon laat weten
dat het allereerst een ‘leuke erva-
ring moet worden’. ,,Wij van
DMO wensen iedereen een fijne
shopping experience, maar wil-
len met name dat de stad
bruist.” Hij besluit met de woor-
den ‘Punda wacht op jullie’. 

Behalve de acties van de win-
kels worden ook diverse andere
activiteiten georganiseerd. Zo is
er een ‘dushi art and craft mar-

ket’ op het Gomezplein, waar
tientallen lokale kraampjes met
handwerk staan. Bovendien is er
een ‘meet and greet’ met zowel
Sinterkaas als de Kerstman. Zui-
verloon legt uit dat Sinterklaas
tussen 12.30 en 14.30 uur pre-
sent is en de Kerstman tussen
15.30 en 16.30 uur zijn gezicht
laat zien. ,,Ook zullen er dansen-

de Pieten zijn. Het is de bedoe-
ling om gezelligheid te creëren”,
aldus Zuiverloon. Hij vertelt dat
dit jaar een testcase is en dat de
winkels op de normale tijden
open zijn. ,,Als het goed loopt,
dan gaan wij het concept vol-
gend jaar misschien verder uit-
bouwen. Ook leuk om te vertel-
len is dat er naast Black Friday

diverse andere activiteiten zijn
in de maand december. Zo wor-
den er voor de 26e keer koop-
avonden georganiseerd op 4, 11,
18 en 23 december. Dan zijn de
winkels tot 21.00 uur open. Ook
wordt er volgende week een
campagne gelanceerd waarbij
10.000 gulden te winnen is bij
besteding van 25 gulden.” 
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Valuta Bankpapier Wissels, Cheques 

Reischeques  en 

Overboekingen

Verkoop aan 

Publiek

USD-Amerikaanse Dollar 1,77 1,78 1,82

JPY-Japanse Yen per JPY.10.000 150,74 151,60 153,92

GBP-Engelse Pound Sterling 2,74 2,79 2,88

CHF-Zwitserse Franc per CHF.100 184,56 185,28 187,94

CAD-Canadese Dollar 1,56 1,58 1,61

EUR-EURO per EUR.100 220,18 222,19 226,66

AWG-Arubaanse Florin per AWG.100 98,00 100,00 1=101.20*

2=101.00*

Ingevolge Artikel 9 lid 8 van het Centrale Bank-Statuut voor Curaçao en Sint Maarten 

stelt de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten de koersen vast voor het 

deviezenverkeer.

Beleningsrente: 1.00% Reserve requirement: 18.000% 

Reserve period: 17-november-2014 - 15-december-2014

Op basis van het Landsbesluit wettelijke rente (PB. 2000, nr. 162) is de wettelijke rente 

als volgt: 1 januari - 30 juni 2014 3.00% 1 juli - 31 december 2014 3.00%

*1  = voor bankpapier *2  = voor overboekingen en bankcheques 

W I S S E L K O E R S E N
Officiële koersen geldig op : 26 November 2014 nr. 230

Bank van de Nederlandse Antillen, (Centrale Bank), Simon Bolivar Plein 1, Willemstad, 

Curaçao. Tel. (599 9) 434-5500 Website: http://centralbank.an

Aankoop van

$73,54
per vat

25 november

26 november

$73,96

In december zijn er diverse activiteiten in de binnenstad. Morgen en overmorgen is Black Friday in
Punda met diverse kortingen en hierna volgt een viertal koopavonden. FOTO DMO

Black Friday
in Punda 
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De eerste Black Friday op Curaçao is een
feit. Morgen en overmorgen hebben veertig winkels in
Punda speciale acties. Hiermee wordt het begin van de
feestmaand ingeluid. 

Winery opent
de deuren
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Curaçao Winery
wordt morgen officieel geopend.
In het voorjaar werden de eerste
stekken druiven geplant en in-
middels staan er ruim tweedui-
zend planten op twee hectare
grond. Drie jaar geleden is het
plan opgevat om een wijnbouw-
bedrijf op Curaçao te gaan be-
ginnen. De komende jaren zal
de wijngaard worden uitgebreid
tot ruim 25 hectare. De wijn van
Curaçaose bodem zal eind vol-
gend jaar verkrijgbaar zijn. Van-
af aanstaande dinsdag is het mo-
gelijk te kijken in de wijn-
gaarden en de wijn te proeven
die de familie in Nederland pro-
duceert. 

Directeur SSC gastspreker Adeck

Wall Street
laat op
records

Veiling
boten levert
1,5 ton op

Van een onzer
verslaggeefsters
Willemstad - De veiling van
gisterochtend waarbij bo-
ten, jachten, gofasts en
motoren, die eerder door de
kustwacht in beslag zijn
genomen, werden verkocht,
heeft 150.000 gulden opge-
bracht. Dat heeft het Open-
baar Ministerie - die het
evenement heeft georgani-
seerd - gisteren bekendge-
maakt. Vorige week vond
een kijkdag plaats waarbij
geïnteresseerden de boten,
jachten, gofasts en motoren
konden bezichtigen. Giste-
ren vond de daadwerkelijke
veiling plaats bij Cinco te
Parera. Het Openbaar Mi-
nisterie laat weten dat alle
boten zijn verkocht en heel
tevreden te zijn met het
evenement. Het geld dat de
veiling heeft opgebracht,
gaat naar het criminaliteits-
fonds dat onder het beheer
van het ministerie van Justi-
tie valt.


