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Amerikaanse dollar (USD) 
De Amerikaanse dollar (USD) heeft een moeilijk jaar 2017 achter de rug 
en liet zijn grootste verlies tegenover de euro optekenen sinds 2003. De 
snelheid waarmee de euro zich de laatste tijd versterkte tegenover de dollar, 

strookte echter niet met de economische kerncijfers, die pleiten voor een stijging van 
de dollar. 

Verwacht wordt dat de Amerikaanse groei op koers zal blijven en zelfs versnellen in 2018 
(+2,3% tegenover +2,2% in 2017), terwijl de groei van de eurozone achterop zal blijven 
(+2,0%). De goedgekeurde fiscale hervorming van Donald Trump kan de investeringen  
en de privé-consumptie een boost geven, wat de Amerikaanse economie zal onder-
steunen. Een kanttekening daarbij is dat de financiering van deze hervorming het reeds 
zeer hoge overheidstekort verder zal opdrijven. In dat kader zullen de Verenigde Staten 
binnenkort eens te meer hun schuldplafond moeten verhogen, voordat een deel van de 
federale administratie opnieuw gesloten wordt (‘Government Shutdown’). 

Gezien de aantrekkende groei, de krapte op de Amerikaanse arbeidsmarkt en de stijging 
van de grondstoffenprijzen gaan we er vanuit dat de inflatie in de Verenigde Staten in 2018 
zal stijgen tot 1,8%. In monetair opzicht verwachten we dat de Fed zal doorgaan met haar  
renteverhogingen (2 of 3 voorzien dit jaar), terwijl de ECB een afwachtende houding zal  
aannemen waardoor de kloof met de eurozone verder zal uitdiepen. 

Hoewel de volatiliteit op korte termijn zou kunnen toenemen, gaan wij ervan uit dat  
de evolutie van de dollar nauwer zal gaan aansluiten bij de kerncijfers en dat de dollar  
bijgevolg zal versterken dit jaar. Wij blijven bij onze koersdoelstelling van 1,15 dollar 
voor 1 euro tegen het einde van het jaar. 

Canadese dollar (CAD)
Na een moeizaam jaarbegin kende de Canadese dollar (CAD) een veeleer  
rustig 2017, ondersteund door de stijging van de olieprijzen en de goede  
gezondheid van de economie.

Canada onderhoudt zeer hechte handelsrelaties met zijn Amerikaanse buur. Bijna 75%  
van de uitvoer gaat richting Verenigde Staten. Het feit dat Donald Trump een aantal  
handelsakkoorden zoals de Noord-Amerikaanse Vrijhandelsovereenkomst NAFTA in vraag 
stelde (of althans aanstuurde op een heronderhandeling ervan in het voordeel van de  
Verenigde Staten) woog in 2017 op de CAD. Dit verhinderde de Canadese economie  
evenwel niet om in 2017 een groei van 3% neer te zetten (cijfers nog niet definitief),  
terwijl de werkloosheid terugviel tot het laagste peil in 40 jaar. Kers op de taart is dat de 
centrale bank van Canada (BoC) zopas een veelbelovende enquête over de vooruit-
zichten voor de Canadese economie publiceerde. 

In deze context is het meer dan waarschijnlijk dat de BoC zal doorgaan met haar ren-
teverhogingen. Wij mikken op een nieuwe verhoging van 0,25% tijdens het eerste  
kwartaal, gevolgd door nog 2 verhogingen tegen eind dit jaar. De evolutie van de inflatie 
maakt deze taak eenvoudiger omdat ze in november steeg tot 2,1%, net boven de door de 
BoC vooropgestelde drempel. 

Over de door Washington geopperde protectionistische maatregelen is nog niet alles  
gezegd. Toch rechtvaardigt de dynamiek van de Canadese economie een minder soepel 
monetair beleid, wat de CAD zal ondersteunen. Ook de stabiliserende olieprijs is een 
gunstige factor.
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Australische dollar (AUD)
De Australische dollar (AUD) kende een vrij sombere herfst en had te  
lijden onder de prijsdaling van ijzererts en een lager dan voorziene inflatie.  
Toch konden bemoedigende macro-economische statistieken aan het  

einde van het jaar voor wat extra zuurstof zorgen. 

De daling van de AUD over het volledige jaar is geen weerspiegeling van de kracht van 
de Australische economie. Die liet vorig jaar een groei optekenen van 2,3% en zette daar-
mee het 26ste jaar zonder recessie neer. Profiterend van nog steeds lage renteniveaus zijn 
het vooral de bedrijfsinvesteringen die tijdens het derde kwartaal fors opveerden en ervoor  
zorgden dat de groei op koers bleef. De consumptie-uitgaven van de gezinnen (+0,1%)  
bleven daarentegen relatief futloos en de inflatie strandde onder de markconsensus (0,6% 
tegenover 0,8% verwacht voor het derde kwartaal). 

De centrale bank van Australië (RBA) volgt de evolutie van de arbeidsmarkt op de voet.  
De stijging van de lonen is voorlopig te zwak om de privé-consumptie en bij uit-
breiding de inflatie aan te zwengelen. Op basis van die vaststelling behield de RBA haar 
beleidsrente op 1,5% tijdens haar laatste vergadering van december. Tegelijk bevestigde ze 
dat de volgende beweging veeleer een verhoging dan een verlaging zal zijn, maar ze gaf 
daarbij geen precieze timing. 

Ook al verwachten wij voor dit jaar een monetair status quo, feit is dat de Australische 
groei een van de hoogste in de ontwikkelde landen is en dat de rentevoeten er  
aantrekkelijk blijven. In deze context lijkt de AUD ons potentieel te hebben, maar op 
korte termijn zal de stijging beperkt blijven.

Nieuw-Zeelandse dollar (NZD)
2017 was geen onverdeeld succes voor de Nieuw-Zeelandse dollar (NZD), 
die af te rekenen kreeg met volatiele melkprijzen, een regeringswissel en een  
zekere terughoudendheid bij de Nieuw-Zeelandse centrale bank (RBNZ) voor 

elke koersstijging van de NZD. 

Nochtans draait de Nieuw-Zeelandse economie op volle toeren. Ondersteund door een  
opvering in de bouwsector en van de privé-consumptie, overtrof de groei van 0,6% tij-
dens het derde kwartaal de verwachtingen (wat 2,2% oplevert voor de eerste 3 kwar-
talen 2017). Ook wat de werkgelegenheid betreft, is er enkel goed nieuws (werkloosheid in 
de buurt van het historisch laagste niveau en stijgende lonen), waardoor kan aangenomen  
worden dat de Nieuw-Zeelandse economie op haar elan zal doorgaan. Ook de inflatie trekt 
aan en bereikte in september een niveau van 1,9% op jaarbasis, waarmee ze zich in het 
midden situeert van de door de Nieuw-Zeelandse centrale bank vooropgestelde vork (1-3%).

In deze context denken wij dat de RBNZ haar beleidsrente dit jaar zal optrekken. Ze zal  
wellicht stapsgewijs te werk gaan om een te snelle koersstijging van de NZD te vermijden 
en zo de koopkracht van de consumenten te vrijwaren. Wij mikken op 2 renteverhogingen 
vanaf de tweede helft van 2018 (van 1,75% vandaag naar 2,25% eind 2018), wat van aard  
is om de NZD aantrekkelijker te maken.

De economische kerncijfers pleiten voor een sterkere NZD. Het ziet er dit jaar dus beter 
uit voor deze munt ook al zal de voorzichtige houding van de RBNZ elke buitenspo-
rige euforie op korte termijn de kop indrukken.
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Zweedse kroon (SEK)
Ondanks een lichte daling in 2017 is de Zweedse kroon (SEK) een van de 
munten van de G10 die het best stand hield tegenover de euro. Hij  
profiteerde van solide economische kerncijfers, maar werd anderzijds afgeremd 
door de vrees voor het uiteenspatten van een vastgoedzeepbel in Zweden. 

De Zweedse groei blijft op kruissnelheid (raming van 3% voor 2017 en 2,7% voor 2018), 
ondersteund door een arbeidsmarkt in goede doen, een gunstig investeringsklimaat voor 
de bedrijven en een nog steeds zeer expansionistisch fiscaal beleid. Schaduwzijde is de 
Zweedse vastgoedmarkt, die de voorbije 20 jaar met 300% is gestegen in waarde. Hoewel 
de situatie houdbaar blijft, hield de Zweedse centrale bank (Riksbank) haar beleidsrente toch 
historisch laag (-0,5%) in 2017 om onrust op de markt te vermijden. 

Het soepel monetair beleid van de Riksbank werkte een stijging van de inflatie in de hand 
(1,7% in december) tot in de buurt van de doelstelling (2%). Tijdens zijn eerste toespraak  
van het jaar zei de gouverneur van de Riksbank dat hij klaar is om in te grijpen, voor de  
Europese Centrale Bank (ECB). Dit op voorwaarde dat de inflatie op het huidige niveau  
blijft. Gezien de veranderde toon, verwachten we een geleidelijke verhoging van de beleids-
rente vanaf midden 2018. 

Zweden blijft een van de Europese landen met de beste economische kerncijfers. 
In deze omgeving en met een centrale bank die het geweer wellicht van schouder zal  
veranderen, gaat de SEK een goed jaar tegemoet, maar hoe dan ook zal de stijging op  
korte termijn langzaam en trapsgewijs verlopen. 

 

Noorse kroon (NOK)
Ondanks de significante prijsstijging van olie en een economie in goede  
doen, verloor de Noorse kroon (NOK) terrein in 2017. De lager dan voorziene 
inflatie en een oververhitte vastgoedmarkt bekoelden de appetijt van de beleg-
gers.

Ondersteund door de prijsstijging van olie gaat de Noorse groei op zijn elan door tot in de 
buurt van 2% in 2017 en dit jaar wellicht hoger. De economische statistieken van eind 2017 
wijzen overigens in die richting. De vertrouwensindex van de verwerkende nijverheid staat 
op het hoogste niveau in 10 jaar, wat erop wijst dat de sector op volle toeren draait. 

De vastgoedmarkt boomt net als in Zweden, maar de inflatie viel in 2017 terug tot een  
historisch laag niveau (1,1% in november 2017). De centrale bank van Noorwegen (Norges 
Bank) behield haar beleidsrente op 0,5%, een niveau dat sinds maart 2016 onveranderd is. De 
publicatie van de cijfers voor december (inflatiestijging tot 1,6%) bracht verandering in de 
context en de Norges Bank vervroegde haar kalender voor renteverhogingen. Een eerste 
verhoging zou er in dit najaar kunnen komen. 

De NOK lijkt ons af te dwalen van de economische kerncijfers en zal de komende maan-
den ongetwijfeld aantrekkelijker worden voor de beleggers. Het discours van de  
Norges Bank moet daarbij helpen, omdat zij voorstander is van een koersstijging.
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Poolse zloty (PLN)
De Poolse zloty (PLN) zette 2018 stabiel in, na een uitstekend jaar 2017 in het 
teken van een bloeiende economie. 

De Poolse economie vertoont een goede dynamiek en wordt getrokken door 
de sterke binnenlandse consumptie en de uitvoer die het goed doet dankzij de algemene 
verbetering in haar Europese buurlanden. De Poolse groei zette zich onverminderd door  
en zou in 2017 kunnen uitkomen boven de 4%. Op middellange termijn zou de groei  
evenwel licht terugvallen (geschat op 3,8% voor 2018) als gevolg van een toenemend  
gebrek aan geschoolde arbeidskrachten. De Polen, net als veel jongeren in andere  
Oost-Europese landen, immigreren naar het Westen, waar de omstandigheden hen beter 
lijken, wat leidt tot schaarste op lokaal niveau. Het gevolg voor Polen is onder meer een 
stijging van de lonen alsook de inflatie. 

De Poolse centrale bank (NBP) liet tijdens haar laatste vergadering (november 2017) haar  
beleidsrente onveranderd op 1,5%. De inflatie van 2,5%, boven de doelstelling, zou haar 
echter kunnen verplichten om vroeger dan voorzien in te grijpen. 

De goede gezondheid van de Poolse economie wordt grotendeels weerspiegeld in de 
koers van de PLN. Een renteverhoging door de NBP zou nog een bijkomende boost  
betekenen voor de zloty. De enige schaduwzijde is het conflict met de EU (autonomie  
van de rechterlijke macht), wat voor meer volatiliteit zou kunnen zorgen. 

Britse pond (GBP)
Sinds het brexitreferendum is het Britse pond (GBP) in vrije val, meegesleurd 
door de vrees voor een negatieve weerslag op de Britse economie. 

Terwijl de groei in heel Europa toeneemt, ging de Britse economie de andere 
kant uit. De groei zou er blijven steken op 1,5% op jaarbasis voor 2017, terwijl de groei in de 
eurozone aantrok tot 2,3%. Op korte termijn zal er wellicht geen verbetering komen in 
deze situatie. Volgens de laatste statistieken staat het vertrouwen van de Britse gezinnen 
en bedrijven op het laagste niveau in 4 jaar. 

De terugval van het Britse pond ging gepaard met een forse stijging van de inflatie, die 
eind vorig jaar piekte op 3%. Dit stelde de Bank van Engeland (BoE) in staat om haar be-
leidsrente met een kwart procent op te trekken tot 0,5%. Hoewel de inflatie in januari 2018 
nog steeds boven de vooropgestelde 2% blijft, wil de BoE zich voorzichtig opstellen en wil 
ze niet overhaast te werk gaan voor een volgende verhoging. Wij mikken op een renteni-
veau van 0,75% tegen het einde van het jaar en dus nog een bijkomende verhoging. 

De evolutie van het GBP zal in belangrijke mate afhangen van de onderhandelin-
gen rond de brexit. Wat dit betreft bevindt de Britse regering zich niet bepaald in een 
sterke positie, ook doordat Theresa May verzwakt is door het wegvallen van een aantal 
leden van haar regering. Rekening houdend met al deze onzekerheden, blijven wij voor-
zichtig omtrent de evolutie van het Britse pond op middellange termijn. 
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Turkse lira (TRY)  
De Turkse lira (TRY) kende andermaal een moeilijk jaar en hij viel in volle  
visa-oorlog (oktober-november 2017) terug tot een historisch dieptepunt  
tegenover de grote munten. 

De politieke spanningen zijn niet het enige slechte nieuws. Hoewel de groei van de Turkse 
economie (+11,1% tijdens het derde kwartaal 2017) op het eerste zicht lijkt te schitteren, 
schuilen er in werkelijkheid risico’s op oververhitting achter de cijfers. De Turkse 
president mag er dan wel prat op gaan dat zijn land de sterkste groei ter wereld realiseert 
(voor India en China), hij vergeet te vermelden dat dit te danken is aan een wildgroei van 
de kredieten en enorme overheidsuitgaven, voornamelijk in grote infrastructuurprojecten.  
Tegelijk bereikten het handelstekort en het lopend tekort nieuwe records, wat de staatsfinan-
ciën verder ondermijnt. 

Nog een teken dat de Turkse economie op een oververhitting afstevent, is dat de  
inflatie fors gestegen is (+11,9% in december) en zich ver boven de door de Turkse 
centrale bank (CBRT) vooropgestelde 5% bevindt. De CBRT wil haar rente wel optrekken  
in de strijd tegen de inflatie en de val van de TRY, maar dat wordt verhinderd door de  
Turkse president Erdogan, die pleit voor lage rentevoeten om goedkope kredieten te  
blijven verzekeren. De CBRT wacht dus een moeilijke opdracht en zal de evolutie van de 
inflatie op de voet moeten volgen. 

Gezien de economische en politieke omgeving waarin de TRY zich momenteel  
bevindt, lijkt het ons niet aangewezen hierin te beleggen. De lira zal dit jaar wellicht 
volatiel blijven en de zeer hoge rentevoeten bewijzen dat deze munt risico’s inhoudt.

Zuid-Afrikaanse rand (ZAR)
De Zuid-Afrikaanse rand (ZAR) eindigde 2017 met een positieve noot, na een 
jaar in het teken van de schandalen rond zijn (weldra ex?) president Jacob 
Zuma. 

De uren van deze man die het land sinds bijna 10 jaar regeert, lijken geteld. Jacob Zuma 
wordt beschuldigd van corruptie, witwassen van geld en verduistering. Half december  
verloor hij het voorzitterschap van zijn partij, het ANC (opgericht door Mandela). De be-
leggers zagen hierin het begin van een afzettingsprocedure van de president, wat ervoor  
zorgde dat de ZAR 6 maanden van koersdaling kon goedmaken. 

De Zuid-Afrikaanse economie vocht zich begin 2017 los uit de recessie en zet haar  
herstel voort. Tijdens het derde kwartaal werd een nieuwe stijging van het BBP op-
getekend en de groei voor 2017 zou daarmee uitkomen op 1,0%, wat hoe dan ook 
zwak blijft. Een ander belangrijk probleem voor Zuid-Afrika is dat de werkloosheid 
blijft stijgen, in december zelfs tot 27,7%. De hoge inflatie (6%) is deels het gevolg 
van de terugval van de ZAR in 2017 en ze bevindt zich nu op de limiet die voor de  
Zuid-Afrikaanse centrale bank (SARB) tolereerbaar is. De SARB zou haar beleidsrente de 
komende maanden kunnen optrekken, maar ze bestempelde de recente politieke ontwik-
kelingen en het daarop volgende herstel van de ZAR als ‘positief’. 

De politieke situatie waarin de ZAR evolueert, lijkt stilaan op te klaren. Jacob  
Zuma klampt zich echter nog vast aan de macht, wat Zuid-Afrika verhindert om de nood-
zakelijke hervormingen door te voeren. Na de opvering van december lijkt het poten-
tieel van de ZAR ons op korte termijn beperkt.
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Braziliaanse real (BRL) 
Het feit dat Brazilië uit de recessie kroop, volstond niet om de val van de  
Braziliaanse real (BRL) te stoppen. De beleggers focussen namelijk vooral op 
de ernstige politieke crisis. 

Na twee jaar van recessie knoopte de grootste economie van Latijns-Amerika opnieuw  
aan met een positieve groei (geschat op 0,3%) in 2017. Verwacht wordt dat de groei dit 
jaar zal aantrekken tot 1,8%. Tegelijk blijft de arbeidsmarkt zich verbeteren en de werkloos-
heid kwam in december uit op 12,2%, de achtste maand op rij met een daling. Naast 
deze bemoedigende ontwikkelingen, kampt Brazilië nog steeds met een ernstige politieke  
crisis. Lula, de favoriet voor de presidentsverkiezingen in november van dit jaar, werd ver-
oordeeld tot 9 jaar gevangenisstraf. Als de veroordeling in beroep wordt bevestigd zal hij 
niet langer verkiesbaar zijn, wat het politieke kluwen er niet eenvoudiger op zal maken. 

Dankzij recordoogsten (soja, graan, maïs) zagen we de voorbije maanden een daling van de 
voedselprijzen, wat de sterke daling van de inflatie voor een deel verklaart. De inflatie 
stond in 2015 nog boven de 10%, maar viel eind 2017 terug tot 2,8%, voor het eerst in de 
geschiedenis onder de doelstelling van de centrale bank van Brazilië (BCB). In deze omstandig-
heden is de kans groot dat de BCB haar beleidsrente (Selic) dit jaar in de buurt van de huidige 
7% zal handhaven.

De presidentsverkiezingen in het najaar zullen hun stempel drukken op de evolutie van de 
BRL. De volatiliteit zal dus niet wijken en ons lijkt de Braziliaanse real een beperkt poten-
tieel te vertonen op middellange termijn.
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