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Amerikaanse dollar (USD) 
Terwijl hij het begin dit jaar nog moeilijk had, versterkte de Amerikaanse 
dollar (USD) sinds april tegenover de belangrijkste valuta en won hij met  
name terrein tegenover de euro. 

Op economisch vlak zetten de Verenigde Staten het jaar goed in. De groei kwam 
voor het 1ste kwartaal uit op 2,3%, tegenover een gemiddelde van +0,1% voor datzelf-
de kwartaal de voorbije tien jaar. Ondersteund door een sterke binnenlandse vraag en  
fiscale herstelmaatregelen, zou de groei dit jaar 2,6% kunnen bereiken, waarmee de 
Verenigde Staten voor het eerst sinds 2015 beter zouden doen dan de eurozone 
(2,3%). Voorts verwachten wij dat de inflatie zich boven de 2% zal handhaven tegen een 
achtergrond van solide groei en een krappe arbeidsmarkt (werkloosheidsgraad onder  
de 4%). 

De voorwaarden zijn verenigd voor een voortzetting van de cyclus van monetaire 
verstrakking door de Federal Reserve (Fed). Verwacht wordt dat de Fed haar be-
leidsrente nog driemaal zal verhogen tegen maart 2019 en dat ze haar balans aan een  
gestaag tempo zal afbouwen. De ECB daarentegen zou voorzichtig moeten blijven met 
de afbouw van haar monetaire steunmaatregelen gezien de aanhoudend zwakke inflatie in 
de eurozone (+1,2% in april). 

De duidelijke groei- en rentekloof in het voordeel van de Verenigde Staten zou de 
Amerikaanse dollar verder moeten ondersteunen en de risico’s van politieke (de onvoor-
spelbare kant van Donald Trump) en structurele aard (lopend en begrotingstekort in de 
VS) compenseren. Wij behouden ons doel van 1,15 voor de wisselkoers euro/dollar op 
een horizon van 12 maanden. 

 

Canadese dollar (CAD)
De Canadese dollar (CAD) maakte een jojobeweging sinds begin dit 
jaar, verdeeld tussen de stijging van de olieprijs en de onzekerheid omtrent  
het protectionisme van de Verenigde Staten, de belangrijkste handelspartner 
van Canada. 

Ondanks een jaarbegin in het teken van problemen in de verwerkende sector, ziet het 
ernaar uit dat de groei de volgende kwartalen opnieuw zal aantrekken. Voor het 
volledige jaar zou de groei uitkomen op 2%, gedragen door de binnenlandse vraag, het 
herstel in de energiesector en de infrastructuuruitgaven van de overheid. Ook het feit dat 
de arbeidsmarkt het goed doet (historisch lage werkloosheid, stijgende lonen) zou de pri-
véconsumptie verder moeten ondersteunen. 

De Bank van Canada (BoC) heeft meer aandacht voor de onzekere internationale context 
dan voor de terugkeer van de inflatie boven de 2% en behoudt haar beleidsrente sinds 
januari op 1,25%. Wij verwachten echter twee bijkomende renteverhogingen door de BoC 
tegen eind 2018 op voorwaarde dat de risico’s voor de economie wegebben. Wat dit 
betreft, lijkt er opnieuw plaats te zijn voor optimisme omtrent het Noord-Amerikaanse 
Vrijhandelsakkoord (Alena) met binnenkort de mogelijke ondertekening van een  
principeakkoord. 

Wij gaan uit van een stijgingspotentieel voor de CAD. Dit gezegd zijnde zal het vooruit-
zicht van Amerikaanse rentevoeten die sneller stijgen dan de Canadese rentevoeten de  
opwaartse beweging van de CAD de komende maanden temperen. 

Canada

Verenigde Staten

1

1,1

1,2

1,4

1,5

1,3

20152014 2016 2017 2018

EUR/USD

1,2

1,3

1,4

1,6

1,7

1,5

20152014 2016 2017 2018

EUR/CAD

2



Australische dollar (AUD)
Na de bemoedigende start van het jaar laste de Australische dollar sinds fe-
bruari een adempauze in. De munt had te lijden onder zowel de vrees voor 
protectionistische maatregelen door de Verenigde Staten als het monetaire 

status quo van de Australische centrale bank (RBA). 

Ook voor 2018 zal Australië voor het 27ste jaar op rij groei laten optekenen.  
De verwachting gaat in de richting van 2,5% met als ondersteunende factoren het  
herstel van de uitvoer en de investeringsuitgaven van de bedrijven (mijnsector en 
niet-mijnsector). Het privéverbruik zou dan weer zwak blijven gezien de beperkte  
stijging van de lonen en de schuldgraad van de gezinnen op recordniveau. De inflatie 
bleef voor het 1ste kwartaal onder de 2% ondanks een zwakkere munt en de stijging  
van de grondstoffenprijzen. Verwacht wordt dat ze geleidelijk zal aantrekken. 

In de huidige situatie oordeelt de RBA dat een soepel monetair beleid aangewezen blijft 
om de activiteit te ondersteunen en ervoor te zorgen dat de inflatie terugkeert binnen  
de vooropgestelde vork van 2 à 3%. Ze herhaalde ook dat ze waakzaam zal blijven voor 
elke buitensporige stijging van de AUD. Wij verwachten dat de RBA haar beleidsrente  
op het historisch bodemniveau van 1,50% zal houden tot halfweg 2019.

De robuuste wereldwijde groei is een ondersteunende factor voor de AUD, maar het  
stijgingspotentieel is beperkt gezien de minder aantrekkelijke renteniveaus als gevolg 
van de afwachtende houding van de RBA.

Nieuw-Zeelandse dollar (NZD)
Hoewel de Nieuw-Zeelandse dollar (NZD) net als andere valuta te lijden 
had onder de grondstoffenprijzen, hield hij beter stand dan zijn grote  
Australische buur. 

De economische vooruitzichten zijn globaal genomen gunstig voor Nieuw-Zeeland. Het  
privéverbruik blijft de goede kant uitgaan, geholpen door een solide arbeidsmarkt zoals 
blijkt uit de werkloosheid (4,4%) die op het laagste niveau staat sinds 2008. De stabiele 
netto-immigratie en de stijging van de overheidsuitgaven (onderwijs, gezondheidszorg,  
woningbouw) zouden de activiteit eveneens moeten stimuleren. Het afgenomen vertrou-
wen van de ondernemers sinds het aantreden van een centrumlinkse coalitie blijft dan weer  
een reden tot bezorgdheid. Als gevolg daarvan zou de groei iets minder dynamisch  
zijn dan de vorige jaren, maar in 2018 toch nog flirten met de 3%. 

Aangezien de inflatie bleef steken op 1,1% tijdens het 1ste kwartaal en het nog enige tijd  
zou kunnen duren alvorens ze terugkeert naar behoorlijke niveaus, pleit niets op dit mo-
ment voor een koerswijziging van de Nieuw-Zeelandse Centrale Bank (RBNZ). Dat was ook  
de boodschap die zij uitstuurde na haar laatste vergadering. De beleidsrente staat sinds an-
derhalf jaar op het bodemniveau van 1,75% en veel wijst erop dat dit zo zal blijven tot 2019. 

Wij zien weinig stijgingspotentieel voor de NZD, die te lijden zou kunnen krijgen onder 
de duidelijke inkrimping van het renteverschil met andere valuta (USD, CAD). 

Nieuw-Zeeland

Australië

1,3

1,4

1,6

1,7

1,5

20152014 2016 2017 2018

EUR/AUD 

1,3

1,4

1,6

1,7

1,8

1,9

1,5

20152014 2016 2017 2018

EUR/NZD

3



Zweedse kroon (SEK)
Ondanks de goed draaiende economie liet de Zweedse kroon (SEK) een 
forse terugval optekenen. Aan de basis daarvan lag de verklaring van de 
Zweedse centrale bank (Riksbank) dat zij een verhoging van haar beleids-
rente wenst uit te stellen. 

De Zweedse groei was met 2,7% in 2017 een van de hoogste in Europa. De ondersteunen-
de factoren zijn ongewijzigd en verwacht wordt dat de groei dit jaar op zijn elan zal door-
gaan. Een gunstige omgeving voor bedrijfsinvesteringen, een nog steeds expansionistisch  
fiscaal beleid dat het privéverbruik aanzwengelt, gezonde overheidsfinanciën die de  
Zweedse regering de nodige armslag bieden om een begrotingsbeleid gericht op over-
heidsuitgaven te voeren en tot slot een nog steeds licht positieve handelsbalans, ondanks  
een sterke toename van de invoer. 

Naast deze gunstige economische omgeving blijft de Risksbank waakzaam voor de evo-
lutie van de inflatie. Hoewel die in de buurt van het gewenste niveau staat (2%), neemt 
de Zweedse centrale bank een afwachtende houding aan en stelde ze teleur met de aan-
kondiging dat een eerste renteverhoging er pas tijdens het laatste kwartaal van dit  
jaar zal komen. 

Wanneer eenmaal de teleurstelling naar aanleiding van de beslissing van de Riksbank 
verwerkt is, zal de SEK wellicht opnieuw vooruitgang boeken. Het huidige niveau is los-
gekoppeld van de economische kerncijfers. In deze omgeving en met een centrale bank  
die vroeg of laat het geweer van schouder zal veranderen, behoudt de SEK een interes-
sant stijgingspotentieel. 

 

Noorse kroon (NOK)
De Noorse kroon (NOK) komt momenteel op adem na een goed eerste 
kwartaal 2018. Enerzijds ondersteunde de stijging van de olieprijs de Noorse 
munt, maar anderzijds waren de laatste kerninflatiecijfers teleurstellend en  
wogen ze op de NOK. 

De groei van dit Scandinavische land zal wellicht aantrekken tot boven de 2% in 
2018, grotendeels dankzij een sterk privéverbruik en een expansionistisch begrotingsbeleid. 
De olie- en gassector blijft hoe dan ook een belangrijke steun voor de Noorse economie. 
De sector profiteert van de terugkeer van de olieprijs tot het hoogste niveau sinds 2014 
(meer dan 70 dollar voor het vat Brent). De vertrouwensindicatoren waren wel gedaald sinds  
begin dit jaar, maar blijven behoorlijk en wijzen op een solide economische activiteit. 

De Noorse economie profiteert van een gunstige omgeving, wat de centrale bank van 
Noorwegen (Norges Bank) toelaat om haar beleidsrente dit jaar op te trekken. Ondanks de 
recente matiging van de inflatie gaf de Norges Bank na haar laatste vergadering te kennen 
dat ze nog steeds een renteverhoging plant na de zomer.

De solide economische kerncijfers en het vooruitzicht van een renteverhoging pleiten voor 
een koersstijging van de NOK. Op het huidige niveau zijn wij positief voor de Noorse 
munt en verwachten wij een geleidelijke koersstijging. 
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Poolse zloty (PLN)
De Poolse zloty (PLN) heeft een moeilijke maand april achter de rug na de 
publicatie van teleurstellende inflatiecijfers en het voornemen van de centrale 
bank van Polen (NBP) om haar beleidsrente niet meer te verhogen voor 2019. 

De Poolse groei kwam uit op 4,6% in 2017, getrokken door het privéverbruik en de goede 
dynamiek van de buurlanden, met name Duitsland, een zeer belangrijke handelspartner. 
Deze gunstige omgeving zou in 2018 aanhouden, waardoor de groei zich boven de 4% zal 
kunnen handhaven. Toch zijn de politieke relaties tussen Polen en de Europese instellingen 
opnieuw verslechterd, in die mate dat Brussel ermee dreigt de financieringskraan deels 
dicht te draaien, wat zou wegen op de economie. 

Wat het monetair beleid betreft, hield de Poolse centrale bank haar beleidsrente ongewijzigd 
op 1,5%. Een nieuw feit als gevolg van de recente inflatiedaling (-0,2% in februari en -0,1% 
in maart) is dat de NBP geen renteverhoging meer plant voor halfweg 2019.

Gezien de solide economische kerncijfers en de recente koersdaling, biedt de PLN van-
daag een interessant potentieel. Alleen de krachtmeting met de EU en de mogelijke 
sancties zouden op korte termijn de spelbreker kunnen zijn.  

Britse pond (GBP)
Het Britse pond (GBP) had het de voorbije maanden knap lastig op de wis-
selmarkten, maar profiteerde van de aankondiging van een akkoord over een 
overgangsperiode na de brexit om in iets rustiger vaarwater terecht te komen. 

Ondanks de opluchting naar aanleiding van dit nieuws, blijft de context voor het GBP 
delicaat. 

De Britse economie kreeg klappen tijdens het 1ste kwartaal met een groei van nauwelijks 
0,1%, wat viermaal minder snel is dan de eurozone (+0,4%) en tevens het laagste niveau 
sinds 5 jaar. Het privéverbruik zou verder vertragen en de bedrijven snakken naar meer dui-
delijkheid omtrent de toekomstige handelsrelaties tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU 
alvorens meer te investeren. In deze omstandigheden verwachten wij voor dit jaar een groei 
van hooguit 1,5%. De inflatie bleef in maart beperkt tot 2,5% en zou minder sterk stijgen 
dan vorig jaar. 

De zwakke groei en de matigende inflatie dwongen de Bank of England (BoE) om haar  
renteambities neerwaarts bij te stellen en in mei een status quo te behouden, waarmee het 
GBP verstoken blijft van monetaire steun. De politieke onzekerheid houdt bovendien 
aan: de onderhandelingen met de EU blijven vastlopen op de grenskwestie tussen de twee 
Ierlanden en premier Theresa May ligt nog steeds onder vuur bij de voorstanders van een 
harde brexit binnen haar meerderheid. 

De vooruitzichten voor het pond blijven onzeker en nopen tot voorzichtigheid tegen-
over de munt. 
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Turkse lira (TRY)  
Ondanks een groei op recordniveau blijft de Turkse lira (TRY) in een neer-
waartse spiraal, onderuit gehaald door een hoge inflatie en dieprode over-
heidsfinanciën.

Dankzij de overheidsuitgaven en de toekenning van goedkope kredieten kwam de Turkse 
groei in 2017 uit op 7,4%, een van de hoogste niveaus wereldwijd. Recep Erdogan zit in 
volle campagne voor de vervroegde presidentsverkiezingen van 2018 en hij wenst de Turkse 
economie te ondersteunen met grote infrastructurele moderniserings- en ontwikke-
lingsprojecten. De keerzijde van de medaille is dat ongebreideld uitgeven zwaar doorweegt 
op de overheidsfinanciën, die nu al diep in het rood staan. 

In een poging om de terugval van de lokale munt in te dijken en de inflatie af te stoppen (nog 
steeds boven de 10%), trok de Turkse centrale bank (CBRT) haar beleidsrente eind april met 
75bps op tot 13,5%. Deze ingreep was een positieve verrassing voor de analisten, maar staat 
haaks op de visie van de regering-Erdogan, die de economie wenst aan te zwengelen met 
lage rentevoeten. De onafhankelijkheid van de CBRT wordt daarmee andermaal zwaar op de 
proef gesteld, wat niet van aard is om de markten gerust te stellen. 

Ondanks de zeer hoge renteniveaus evolueert de Turkse lira in een complexe omge-
ving. Het oplopende begrotingstekort en de hoge inflatie zullen de TRY onder druk blijven 
houden. 

Zuid-Afrikaanse rand (ZAR)
De Zuid-Afrikaanse rand (ZAR) zette 2018 rustig in, na een zeer volatiel  
2017, het jaar dat Jacob Zuma moest aftreden als president. 

De ondertussen ex-president Zuma moest niet alleen het voorzitterschap van 
zijn partij (ANC) opgeven, hij verloor ook de leiding over het land en maakte plaats voor  
Cyril Ramaphosa, de nummer twee van de partij. De markten onthaalden dit nieuws met 
opluchting en hopen dat het nieuwe staatshoofd het land opnieuw op de sporen zal krijgen. 

Op het economische front versnelt de groei tot mogelijks boven de 2% in 2018 (na de 
1,3% van 2017), grotendeels dankzij de landbouwsector en de mijnbouw. Om dit tempo 
aan te houden zal de nieuwe regering de noodzakelijke hervormingen moeten doorvoeren 
om de koopkracht van de minst bedeelde bevolkingslagen op peil te houden en voor hen 
de drempel tot het onderwijs te verlagen. Volgens de laatste in april gepubliceerde cijfers  
viel de inflatie (3,8%) terug tot het laagste niveau in bijna 7 jaar en bevindt ze zich nu binnen 
de vork van 3-6% die vastgelegd is door de Zuid-Afrikaanse centrale bank (SARB). Deze 
laatste verlaagde in maart haar beleidsrente tot 6,5%, het laagste niveau sinds 2 jaar. 

Het is te vroeg om te weten of de beloofde hervormingen er ook gaan komen. Als dat  
niet het geval is, zou de Zuid-Afrikaanse economie opnieuw in het slop kunnen geraken, wat 
zou wegen op de ZAR. De koers van de ZAR weerspiegelt de hoop op vernieuwing, 
maar ook een niveau van onzekerheid. Vandaar dat de ZAR ons correct gewaardeerd 
lijkt.  
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Braziliaanse real (BRL) 
De Braziliaanse real (BRL) zet zijn onstuitbare terugval voort naarmate 
de politieke instabiliteit groter wordt. 

Sinds verscheidene jaren gaat Brazilië gebukt onder politieke schandalen die 
ervoor zorgden dat de voormalige president Dilma Roussef moest aftreden, dat de favoriet 
van de volgende verkiezingen (Lula) in de gevangenis zit en dat de huidige president Michel 
Temer beschuldigd wordt van deelname aan criminele activiteiten. Op enkele maanden ver-
wijderd van de presidentsverkiezingen (oktober 2018) is de onzekerheid in Brazilië groter 
dan ooit, wat zich laat gevoelen in de koers van de BRL. 

Ondanks dit politieke kluwen weet de Braziliaanse economie zich overeind te trekken, 
grotendeels dankzij de goede oogsten en de opvering van de binnenlandse consumptie. 
De groei zou zelfs kunnen versnellen en in 2018 uitkomen in de buurt van 2,2%. 
De centrale bank van Brazilië (BCB) maakte van een normalisering (inflatie onder de 3%)  
gebruik om de Selic begin 2018 te verlagen tot 6,5%. 

De 5 voorbije jaren blies de BRL warm en koud. Naast de negatieve evolutie van de munt, 
mogen de beleggers niet vergeten dat ze hoge coupons opstreken als compensatie voor 
beleggingen in deze munt. Tot de presidentsverkiezingen zal de BRL blijven evolueren  
in een gespannen politieke omgeving. Dankzij de geruststellende economische kern-
cijfers zouden uitgesproken inzinkingen achterwege blijven.  

Brazilië

EUR/BRL2,5

3,0

3,5

4,0

5,0

4,5

20152014 2016 2017 2018

7



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-H0AV-L0HOD-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 30 april 2018.
Bron grafieken: Bloomberg.

Mis niets van de actualiteit  
op de markten.
Volg onze analyses en adviezen op  
deutschebank.be/nieuws 


