
DB Currency Update

Amerikaanse dollar (USD)   P.2  

Australische dollar (AUD)    P.2  

Noorse kroon (NOK) P.3  

Zweedse kroon (SEK)   P.3  

Britse pond (GBP) P.4  

Turkse lira (TRY) P.4  

INHOUD

Evolutie van de voornaamste munten.
April 2019



Amerikaanse dollar (USD) 
De Amerikaanse dollar (USD) blijft sinds begin dit jaar terrein winnen tegenover 
de euro. De eenheidsmunt wist geenszins te profiteren van de 180°-bocht 
van de Federal Reserve (FED) en lijdt onder de groeivertraging en de 
aanhoudende politieke onzekerheid in de eurozone.

In de Verenigde Staten blijven de binnenlandse vraag en de arbeidsmarkt het goed doen, 
wat maakt dat de economische expansie zich tegen een lager, maar nog steeds behoorlijk 
tempo doorzet. In de eurozone is de vertraging daarentegen veel duidelijker: de export wordt 
er geconfronteerd met de wereldwijde vertraging en de industriële productie valt er gevoelig 
terug. Wij voorzien voor 2019 een groei van 2,6% in de Verenigde Staten, wat het dubbele is 
van de groei van 1,3% die dit jaar in de eurozone wordt verwacht. 

In deze context loopt de cyclus van monetaire verstrakking van de Fed stilaan op zijn einde, 
maar de Europese Centrale Bank (ECB) heeft nog een stuk van de weg af te leggen. De  
Fed heeft zich ondertussen veel voorzichtiger opgesteld: in 2019 plant ze geen 
renteverhoging meer en eind september zal ze stoppen met de afbouw van haar 
balans. De ECB van haar kant is in een impasse terechtgekomen en het ziet ernaar uit dat  
ze haar cyclus van renteverhogingen ten vroegste volgend jaar zal kunnen inzetten.

De dollar profiteert van zijn status van hoogrentende munt en van de risico’s die boven 
de eurozone hangen. Toch zullen de recente koerswinst, een renteverschil dat tegen zijn 
limieten aanbotst en de oplopende tekorten in de VS het stijgingspotentieel van de USD 
beperken. Onze prognose voor de wisselkoers EUR/USD blijft 1,15 op 12 maanden. 
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Australische dollar (AUD) 
Ondanks de tempovertraging van de Australische economie gaat de 
Australische dollar (AUD) er de voorbije maanden niet meer op achteruit. Hij 
profiteerde van de prijsstijging van ijzererts (tijdelijke schok op het aanbod 

in Brazilië) en van de vooruitgang in de Chinees-Amerikaanse onderhandelingen over het 
handelsconflict. 

De groei in Australië is teruggevallen sinds de 2de helft van 2018 en zou ook in 2019 
bescheiden blijven. De activiteit zou zich wel kunnen optrekken aan de toenemende 
bedrijfsinvesteringen en overheidsuitgaven voor infrastructuur, maar de privéconsumptie 
ondervindt dan weer nadeel van de geringe inkomensstijging van de gezinnen, de 
striktere kredietvoorwaarden en de afkoeling van de vastgoedmarkt (Sydney, Melbourne). 
De mate waarin dit privéverbruik bijdraagt tot de groei is de belangrijkste 
onzekerheid op binnenlands vlak. 

De Australische centrale bank (RBA) nam akte van deze ontwikkelingen en liet haar 
beleidsrente zoals verwacht ongewijzigd op een historisch bodemniveau van 1,50%. 
Ze mikt nog steeds op een aantrekkende groei en een geleidelijke inflatiestijging op 
middellange termijn. De neutrale koers die ze in haar monetair beleid volgt, geeft evenwel 
aan dat de RBA een renteverlaging niet langer uitsluit mocht dit scenario er niet komen.

De omgeving blijft onzeker en het is weinig waarschijnlijk dat de AUD op zijn elan van de 
voorbije winter doorgaat zonder tastbare vooruitgang op het niveau van de binnenlandse 
economie of handel. Wij verwachten een EUR/AUD wisselkoers van 1,72 op 12 maanden.
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Zweedse kroon (SEK)   
In tegenstelling tot de NOK doet de Zweedse kroon (SEK) het lang niet zo goed 
op de wisselmarkten. De toegenomen kans dat een nieuwe renteverhoging 
wordt uitgesteld tot volgend jaar heeft bij de beleggers de belangstelling 

voor de munt grotendeels bekoeld.
Dankzij een stabiele consumptie en een verrassende stijging van de netto uitvoer, wist de 
Zweedse economie zich eind 2018 fors te herstellen (+1,2%). De toekomst ziet er echter 
minder stralend uit. Enerzijds valt het te verwachten dat zowel de binnenlandse consumptie 
als de investeringen in residentieel vastgoed zullen vertragen naar het voorbeeld van 
de vastgoedmarkt. Anderzijds zou Zweden ook te lijden kunnen hebben onder de 
conjunctuurvertraging in Europa, dat drie vierde van zijn uitvoer afneemt. Na de 2,3% van 
vorig jaar, zou de groei dit jaar op hooguit 2% uitkomen. 
In februari bleef de inflatie (+1,4% op jaarbasis excl. energie) opnieuw onder de prognoses 
van de centrale bank van Zweden (Riksbank) en het ziet er niet naar uit dat er snel een 
stijging komt. Het plan van de Riksbank om haar beleidsrente (-0,25% sinds december) 
tegen het najaar opnieuw boven de nul te hijsen lijkt daarmee op de helling te komen. 
Het valt niet te ontkennen dat de SEK goedkoop is, maar de matiging van de groei en de 
lage rente – eveneens ten opzichte van de NOK – leggen een koersstijging aan de ketting. 
De SEK heeft ook de neiging om te verzwakken tijdens het dividendseizoen, dat gekenmerkt 
wordt door netto kapitaaluitstromen. Onze verwachting op 12 maanden is een EUR/SEK 
wisselkoers van 10,10.
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Noorse kroon (NOK)   
De Noorse kroon (NOK) evolueert sinds 1 januari licht in het groen tegenover 
de euro. Hij wordt ondersteund door een conjunctuurherstel en het optimisme 
van de monetaire autoriteiten.

Tijdens het 4de kwartaal van 2018 boekte de Noorse economie sterker vooruitgang dan 
voorzien, met een BBP-groei van 0,9%. Verwacht wordt dat ze het goed zal blijven doen 
dankzij een solide binnenlandse vraag, de groei van de investeringen in de oliesector en een 
uitvoer die de vertraging van de wereldeconomie vrij goed lijkt te doorstaan. Na de 2,2% in 
2018 verwachten wij voor Noorwegen een groei van 2,1% in 2019.
De centrale bank van Noorwegen (Norges Bank) voelt zich gesterkt door een aantrekkende 
activiteit, een krappe arbeidsmarkt en een inflatie boven de 2%-doelstelling. Zoals verwacht 
besliste ze tijdens haar vergadering van maart om haar beleidsrente op te trekken van 
0,75% naar 1%. De bemoedigende economische vooruitzichten vergroten de kans op een 
bijkomende renteverhoging dit jaar. Daarmee zou de Norges Bank de enige centrale bank 
van de G10 worden die binnen een afzienbare tijd een cyclus van renteverhogingen 
doorzet. 
Gezien de solide macro-economische fundamentals en het toenemende renteverschil 
tegenover de euro, voorzien wij een gematigd stijgingspotentieel voor de NOK, die op de 
huidige niveaus goedkoop blijft. De prijsvolatiliteit van olie zou de verwachte evolutie van 
de Scandinavische munt echter kunnen doorkruisen. Op 12 maanden verwachten wij een 
EUR/NOK wisselkoers van 9,40.
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Groot-Brittannië

Britse pond (GBP)    
Het Britse pond (GBP) levert onder de valuta van de G10 de beste 
kwartaalprestatie. Ondanks de onzekere economische vooruitzichten wist 
het pond zich op te trekken aan de hoop dat een chaotische uitstap van het 
Verenigd Koninkrijk uit de EU op de valreep kan afgewend worden. 

De Britse economie kreeg het vorig jaar hard te verduren. De groei kwam uit op 1,4%, het 
laagste niveau sinds 2012. De onzekerheid naar aanleiding van de brexit woog vooral op de 
bedrijfsinvesteringen, die 4 kwartalen op rij terugliepen, en op de belangrijke dienstensector. 
In het geval van een zachte brexit zou de groei positief kunnen blijven in 2019 
dankzij de aantrekkende privéconsumptie, een inhaalbeweging van de investeringen en de 
fiscale stimulusmaatregelen. In het geval van een harde brexit daarentegen, is een 
recessie in het Verenigd Koninkrijk niet uitgesloten. 

De dichte mist rond de brexit maakt de taak van de Bank of England (BoE) er niet eenvoudiger 
op. De beperkingen op niveau van de productiecapaciteit doen haar neigen naar een 
renteverhoging, maar het verlammende effect van de brexit op de activiteit pleit dan weer voor 
een afwachtende houding. Als er de komende maanden meer duidelijkheid komt, zou de BoE 
over bewegingsvrijheid gaan beschikken om de rente nog voor eind 2019 op te trekken.

Het GBP kan beschouwd worden als de belangrijkste graadmeter van het beleggersvertrouwen 
en blijft hoe dan ook overgeleverd aan de ontwikkelingen in de brexitsaga. Aangezien 
de hoge kans op een onderhandelde oplossing al in de huidige koers verrekend is, houden 
wij ons afzijdig. Onze verwachting voor de EUR/GBP wisselkoers is 0,90 op 12 maanden.
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Turkse lira (TRY)
Na een annus horribilis in 2018 blijft de Turkse lira (TRY) nog steeds onder  
relatieve druk. De sterker dan verwachte daling van het lopende tekort en de  
ambitie van de regering om rust te brengen op geopolitiek vlak in de aanloop 
naar de lokale verkiezingen boden slechts tijdelijk respijt. 

De Turkse economie betaalt het gelag van de financiële crisis van vorig jaar en kwam tij-
dens het 4de kwartaal van 2018 in een recessie terecht. De groeidynamiek van Turkije 
zal wellicht een van de zwakste van de opkomende landen blijven: de binnenlandse 
vraag is futloos, de werkloosheid neemt opnieuw toe en het herstel van de uitvoer wordt 
ondermijnd door het zwakke vormpeil van de handelspartners (Europa). Voor 2019 wordt 
een inkrimping van het BBP met -0,2% verwacht. 

Als reactie op de slabakkende conjunctuur zou de centrale bank van Turkije (CBRT) weldra 
een cyclus van renteverlagingen kunnen inzetten. Het risico bestaat erin dat de CBRT te ver 
zou gaan om de groei aan te zwengelen. Te lage rentevoeten zouden de TRY kunnen ver-
zwakken en inflatiedruk in de hand werken, terwijl de inflatie nog steeds met de 20% flirt en 
nog lang niet opnieuw onder controle is. 

Turkije blijft kampen met talrijke economische en politieke risico’s. Ook de terugbetaling van 
de buitenlandse schuld, geraamd op 80 miljard dollar in 2019, blijft een belangrijke uitdaging. 
De TRY is dan wel laag gewaardeerd, maar ook zeer volatiel en dus voorbehouden voor door-
gewinterde beleggers. Wij verwachten een EUR/TRY wisselkoers van 6,84 op 12 maanden.
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Mis niets van de actualiteit  
op de markten.
Volg onze analyses en adviezen op  
deutschebank.be/nieuws

Dit document met periodieke financiële informatie werd uitgegeven door 
Deutsche Bank Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Germany, HR/RC  
Frankfurt am Main/Francfort-sur-le-Main HRB nr. 30000. Deutsche Bank 
AG Bijkantoor Brussel/Succursale de Bruxelles, avenue Marnixlaan 13-15,  
1000 Brussel/Bruxelles, België/Belgique, RPR/RPM Brussel/Bruxelles,  
BTW/TVA BE 0418.371.094, IBAN BE03 6102 0085 7284, IHK D-H0AVL0HOD- 14.  
De informatie die het bevat vormt geen beleggingsadvies.
De informatie in dit document is opgenomen uit goede bron, maar houdt 
geenszins de aansprakelijkheid van Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel 
in. De redactie van dit periodiek document werd afgerond op 2 april 2019. 
Bron grafieken: Bloomberg.


