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Amerikaanse dollar (USD)  
De Amerikaanse dollar (USD) profiteerde van gunstige omstandigheden de 
voorbije maanden om zijn dominantie te vestigen op de wisselmarkten. 
Sinds 1 januari versterkte de dollar zich ook tegenover de euro. 

Ondersteund door de sterke binnenlandse vraag, de robuuste arbeidsmarkt en de fiscale stimuli 
is de Amerikaanse economie duidelijk in een stroomversnelling terechtgekomen. Wij verwachten 
dat er de komende kwartalen een hoge kruissnelheid zal aangehouden worden. Wij voorzien een 
groei in de Verenigde Staten van 2,7% in 2018, ruim boven die van de eurozone (2,2%). 

In deze context zal de Amerikaanse Federal Reserve (Fed), die haar doelstellingen 
inzake volledige tewerkstelling en inflatie van 2% benadert, doorgaan met de eind 2015 
ingezette monetaire verstrakking. Wij voorzien een verhoging van de beleidsrente naar 
een vork van 2,50% - 2,75% tegen half 2019 en een verdere afbouw van haar balans. De 
Europese Centrale Bank (ECB) begeeft zich daarentegen slechts zeer behoedzaam naar de 
uitgang. Het obligatieaankoopprogramma (QE) zal eind 2018 worden stopgezet, maar een 
verhoging van de beleidsrente wordt niet verwacht voor het 3de kwartaal 2019.

Het toenemende verschil in groeitempo en renteniveau ten voordele van de Verenigde Staten 
zal de Amerikaanse dollar wellicht ondersteunen. Periodes van spanning op de markten 
kunnen eveneens ondersteuning bieden dankzij een vlucht naar kwaliteit in het voordeel van 
onder meer de Amerikaanse dollar. Op langere termijn zetten de aanzienlijke lopende tekorten en 
begrotingstekorten evenwel een rem op het stijgingspotentieel van de dollar.

Rekening houdend met deze elementen blijft onze voorspelling voor de wisselkoers 
euro/dollar behouden op 1,15 op een horizon van 12 maanden.

Verenigde Staten

Canadese dollar (CAD)  
Voortgestuwd door de herneming van de cyclus van geleidelijke 
renteverhogingen door de Bank van Canada (BoC) én een aantal bemoedigende 
statistieken, liet de Canadese dollar (CAD) sinds het begin van de zomer 
de beste prestatie optekenen onder de valuta van de G10.

Het economisch herstel in Canada blijft op het juiste spoor. Het privé-verbruik wordt 
ondersteund door de sterke arbeidsmarkt (werkloosheid op het laagste niveau sinds 1976) 
en de verwerkende sector heeft opnieuw de wind in de zeilen. De negatieve impact op 
de activiteit door de Amerikaanse invoerrechten op staal en aluminium zou ruimschoots 
gecompenseerd worden door de forse groei in de Verenigde Staten, de bestemming van 
75% van de Canadese uitvoer. Tenzij het handelsconflict verder zou escaleren en bijvoorbeeld 
de automobielsector zou viseren, kan de groei zich handhaven in de buurt van de 2%. 

Zonder victorie te kraaien legden de monetaire autoriteiten recentelijk meer de nadruk 
op de economische fundamentals dan op de protectionistische koers van Washington. 
Rekening houdend met een inflatie boven de 2% sinds februari en een duidelijke druk 
op de lonen, zal de BoC wellicht op haar elan van juli doorgaan met een verhoging 
van haar beleidsrente van 1,50% naar 1,75% tegen eind 2018 en met nog twee 
bijkomende verhogingen in 2019.  

De huidige waardering van de CAD blijft aantrekkelijk. Het renteverschil tegenover 
de Amerikaanse dollar en de evolutie van het protectionistische risico zullen evenwel 
bepalend zijn voor de toekomstige tendens. 
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Australische dollar (AUD)  
De Australische dollar (AUD) legde de voorbije maanden een hobbelig 
parcours af en ondervond de impact van het handelsconflict tussen de 
Verenigde Staten en China én van een aantal binnenlandse ontwikkelingen. 

De economische vooruitzichten blijven globaal genomen gunstig voor Australië. De 
groei trekt zich op aan de bedrijfsinvesteringen buiten de mijnsector, de overheidsuitgaven 
en de veerkracht van de bouwsector. De uitvoer zet zijn groei overigens voort, ondanks de 
protectionistische risico’s. De motor van de privé-consumptie, goed voor meer dan de 
helft van het BBP, wordt echter afgeremd door een hoge schuldgraad en zal wellicht 
stationair blijven draaien. Dit zal Australië echter niet verhinderen om ook dit jaar door te 
gaan op zijn groei-elan van ongeveer 2,5%.

Tegen een achtergrond van gematigde inflatie houdt de Australische centrale bank (RBA) 
haar beleidsrente sinds 2 jaar historisch laag op 1,5%. Toch benadrukte ze dat de 
volgende rentebeweging opwaarts zal zijn. Tekenen van loonstijgingen tegen een achtergrond 
van dalende werkloosheid zullen, als ze bevestigd worden, als katalysator werken en de RBA 
ertoe aanzetten om haar steun aan de economie af te bouwen vanaf half 2019. 

De waardering van de AUD is aantrekkelijker geworden. Als het scenario van een eerste 
renteverhoging door de RBA volgend jaar concreter wordt, is een koersstijging niet 
uitgesloten.

Nieuw-Zeelandse dollar (NZD)  
De Nieuw-Zeelandse dollar (NZD) deed het de voorbije maanden minder 
goed dan zijn grote Australische buur. De commentaren van de Nieuw-
Zeelandse centrale bank (RBNZ) wogen zwaar door in de balans. 

De groei nam gas terug, parallel met de daling van de immigratie, maar zou toch blijven 
schommelen rond de 2,5% - 3%. Het privé-verbruik blijft het relatief goed doen en ook 
de toegenomen overheidsuitgaven hebben een positieve impact op de activiteit. De 
buitenlandse handel steunt tot slot op het toerisme en de vraag naar zuivelproducten. Toch 
blijft het bedrijfsleven beducht voor het beleid van de centrumlinkse regering. Hun 
afgenomen vertrouwen is misschien overdreven in het licht van de reële activiteit, maar het 
zou hoe dan ook nadelig kunnen zijn voor de investeringen als de situatie aanhoudt. 

De RBNZ bekoelde het enthousiasme van de markten door na haar vergadering in augustus 
meer dan verwacht vast te houden aan een accommoderend discours. Ondanks de 
sterkste stijging van de kerninflatie sinds 2011 (tot 1,7% tijdens het 2de kwartaal) en een 
krappe arbeidsmarkt, maakt ze zich in de eerste plaats zorgen over een eventuele terugval 
van de groei. Het feit dat ze haar plannen voor een eerste renteverhoging in september 2019 
vooruitschoof tot september 2020 was evenwel een verrassing van formaat.

Ondanks de recente koersdaling en een aantrekkelijk renteverschil tegenover de euro, zal 
de NZD het zonder monetaire ondersteuning moeilijk hebben om te wedijveren met 
andere valuta van het dollarblok.
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Zweedse kroon (SEK)   
De Zweedse kroon (SEK) heeft het sinds begin dit jaar vrij moeilijk. 
De opstoot van volatiliteit op de financiële markten en het status quo van de 
Zweedse centrale bank (Riksbank) blijven wegen op de evolutie van de SEK.

De economische groei in Zweden blijft het behoorlijk doen, maar bereikte wellicht zijn 
hoogste niveau tijdens het 2de kwartaal. Verwacht wordt dat de groei zal matigen als 
gevolg van een minder sterke privé-consumptie en een terugval van de vastgoedinvesteringen. 
Bovendien kan de onzekere internationale omgeving (Brexit, handelsconflicten) wegen op de 
uitvoer. Het budgettaire en monetaire beleid zou dan weer stimulerend blijven werken. Een 
en ander zal er wellicht voor zorgen dat de groei in 2018 zal vertragen, maar toch nog 
kan afklokken op 2,5%. 
Hoewel de inflatie (2,2% in juli) voor de 3de maand op rij in de buurt van het beoogde niveau 
uitkwam, bleef de inflatie (energie buiten beschouwing) steken op 1,3% en dus beduidend 
onder de optimistische prognoses van de monetaire autoriteiten. In de huidige stand van 
zaken is het weinig waarschijnlijk dat de Riksbank haar beleidsrente nog voor 
het einde van het jaar zal verhogen (in tegenstelling tot de Norges Bank, haar Noorse 
tegenhanger). 
De waardering van de SEK is zeer goedkoop, maar het geringe renteverschil 
tegenover de euro beperkt op korte termijn het stijgingspotentieel. De uitslag van de 
parlementsverkiezingen van 9 september is onzeker en ook dit zou de volatiliteit in de hand 
kunnen werken.

Noorse kroon (NOK)   
De Noorse kroon (NOK) had tijdens de zomerperiode te lijden onder een 
aantal winstnemingen, maar blijft sinds begin dit jaar toch in het groen 
tegenover de euro. 

De Noorse economie bevestigde haar goede vorm tijdens het 2de kwartaal met een groei 
van 2,5% op een jaar. De forse privé-consumptie en de opvering van de investeringen 
ondersteunden de activiteit. Ook het herstel van de olieprijzen zwengelde de economische 
motor aan. De terugkeer naar een meer dynamische groei tijdens de laatste kwartalen toont 
aan dat Noorwegen het crisishoofdstuk in de oliesector definitief heeft afgesloten. 
Voor 2018 wordt een groei van 2,6% in het vooruitzicht gesteld.  
De kerninflatie (waarin de energie en fiscale impact buiten beschouwing blijven) kwam in 
juli uit op 1,4% en blijft onder het beoogde niveau. De Norges Bank is echter van oordeel 
dat de stijging van de benuttingsgraad van de productiecapaciteiten voor een aanhoudend 
stijgende tendens zal zorgen. In deze context lijdt het weinig twijfel dat zij in september 
haar beleidsrente zal optrekken van 0,50% naar 0,75%, de eerste verhoging in 7 jaar. 
Volgend jaar zouden er nog twee bijkomende renteverhogingen komen. 
De macro-economische fundamentals blijven gunstig voor de NOK. Elke indicatie in 
de richting van een toekomstige renteverhoging kan de munt een bijkomend zetje in de rug  
geven. Indien een externe schok uitblijft en de olieprijs niet significant terugvalt, biedt  
de NOK een interessant stijgingspotentieel. 
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Polen

Groot-Brittannië

Poolse zloty (PLN)    
De Poolse zloty (PLN) herstelde zich maar gedeeltelijk van een moei-
lijk voorjaar. De financiële crisis in Turkije doorkruiste het goede nieuws op  
niveau van de conjunctuur en de afgenomen handelsspanningen tussen de 
Verenigde Staten en de EU. 

De Poolse economie verkeert in goede gezondheid. De groei trok zich op aan een forse bin-
nenlandse vraag (privé-consumptie, bouw) en aan de uitvoer, om tijdens het 2de kwartaal 
te versnellen tot 5,1% op jaarbasis. Het ziet ernaar uit dat dit tempo in de toekomst zal 
afnemen, maar voor heel 2018 zou de groei toch uitkomen op een benijdenswaardige 4,2%. 
De gespannen politieke relaties tussen Warschau en Brussel en de toekomstige groei-evolu-
tie in de eurozone, in het bijzonder in Duitsland, blijven echter belangrijke aandachtspunten. 

De groei blijft dan wel stevig op de sporen staan, de inflatie staat nog niet op het  
gewenste niveau. De kerninflatie bedraagt slechts 0,6% op een jaar als gevolg van de lage 
prijzen voor diensten. In deze context blijft de centrale bank van Polen (NBP) zeer voorzich-
tig in haar monetair beleid. Zij bevestigde dat de beleidsrente tot 2020 op het huidige  
bodemniveau van 1,5% zou kunnen blijven. 

Ondanks de forse economische groei, een beperkte buitenlandse schuldgraad en een  
aantrekkelijk renteverschil tegenover de euro, lijkt de PLN ons correct gewaardeerd. 

Britse pond (GBP)    
Het Britse pond (GBP) verloor sinds het Brexitreferendum van juni 2016 
flink wat terrein. De voorbije maanden waren er  onvoldoende ondersteunende 
factoren om het moreel van de munt op te krikken. 

De Britse groei verbeterde licht tijdens het 2de kwartaal (+0,4%), maar de vooruitzichten 
blijven somber. Het is lang niet zeker dat het Verenigd Koninkrijk vóór de effectieve uitstap 
eind maart 2019 een handelsakkoord zal vinden met de Europese Unie (EU). Deze situatie 
blijft de binnenlandse vraag en in het bijzonder de bedrijfsinvesteringen afremmen. Voor dit 
jaar wordt een bescheiden economische groei van 1,4% verwacht, dit is een van de 
laagste niveaus onder de geïndustrialiseerde landen. 

Toch maakte de Bank van Engeland (BoE) gebruik van de relatieve verbetering van de 
economische cijfers om begin augustus haar beleidsrente op te trekken van 0,50% tot 
0,75%. Ze onderstreepte dat de geringe nog niet benutte capaciteit in de economie zou 
kunnen leiden tot inflatoire druk in geval van toenemende vraag. Dit gezegd zijnde legde 
de BoE ook de nadruk op het geleidelijke en beperkte karakter van haar cyclus van 
renteverhogingen. Bovendien zouden de onzekerheid omtrent de Brexit en de verwachte 
stabilisering van de inflatie rond 2,5% de BoE ontmoedigen om voor 2019 te beslissen tot 
een volgende ingreep in die richting. 

Het GBP is op het huidige niveau goedkoop, maar gezien de mist rond het Brexittraject 
en het gespannen politieke klimaat in het Verenigd Koninkrijk valt een volatiele evolutie  
te verwachten.

0,6

0,7

0,9

1,0

0,8

20152014 2016 2017 2018

EUR/GBP

3,9

4,0

4,2

4,3

4,5

4,4

4,6

4,1

20152014 2016 2017 2018

EUR/PLN

5



Turkse lira (TRY)    
De Turkse lira (TRY) werd het slachtoffer van de verzuurde diplomatieke relaties 
tussen de Verenigde Staten en Turkije en het immobilisme van de centrale bank 
(CBRT) tegenover de oplopende crisis. De munt kelderde en de spectaculaire 
duik van 10 augustus ligt nog vers in het geheugen. 

Turkije kon lange tijd uitpakken met een ongebreidelde groei die zich optrok aan budgettaire 
gulheid en goedkoop krediet. Deze economische oververhitting bracht echter een aantal 
onevenwichten met zich mee. Intern wordt het land geconfronteerd met een ontsporen-
de inflatie van bijna 18% in augustus. Extern is het lopende tekort (6,5% van het BBP) een 
van de hoogste ter wereld. De terugslag belooft pijnlijk te zijn: de wegsmeltende koopkracht  
van de gezinnen, de uitzichtloze situatie van de bedrijven met een hoge schuldgraad in  
Amerikaanse dollar en de stilvallende kapitaalstromen kunnen niet anders dan uitmonden in een 
dramatische groeivertraging. 

De initiatieven van de CBRT op het liquiditeitenfront hadden nauwelijks effect op de TRY. Er 
is een ingrijpende maatregel nodig, bijvoorbeeld in de vorm van een significante verhoging 
van de beleidsrente, die sinds juni op 17,75% staat, om de vicieuze cirkel te doorbreken 
tussen de neergang van de munt en de onstuitbare inflatie. Voorwaarde daartoe is dat de  
CBRT haar onafhankelijkheid terugwint, wat geen evidente zaak is.

De TRY is zeer goedkoop en biedt zeer hoge rentevoeten. Dit gezegd zijnde, is het wachten op 
een radicale omslag van het economisch beleid (eventueel gepaard gaand met buitenlandse 
hulp) en een ontmijning van de geopolitieke spanningen om de situatie enigszins te stabiliseren. 
Hoe dan ook blijft de TRY uiterst speculatief. 

Turkije

Zuid-Afrika

Zuid-Afrikaanse rand (ZAR)     
De Zuid-Afrikaanse rand (ZAR) had het de voorbije maanden heel 
moeilijk. Hij ondervond vooral de impact van de crisis in Turkije, maar ook 
het einde van de wittebroodsweken tussen de markten en de nieuwe Zuid-
Afrikaanse president speelde een rol. 

De beloftes van Cyril Ramaphosa, sinds februari aan het hoofd van het land, om de 
strijd aan te binden met de corruptie, investeringen aan te moedigen en de groei aan te 
zwengelen, lijken veraf. De werkelijkheid is beduidend anders. Het privé-verbruik blijft onder 
druk na de btw-verhoging tot 15% en door de recordwerkloosheid van 27,2%. Overigens 
evolueert de mijnproductie erg chaotisch en is het met de uitvoer verre van goed gesteld. 
De groeivooruitzichten zijn achteruitgegaan en werden voor dit jaar bijgesteld van 
2% naar 1,4%.  

De centrale bank van Zuid-Afrika (SARB) liet haar beleidsrente onveranderd op 6,5% om 
de activiteit te ondersteunen. Tegelijk versnelde de inflatie tot 5,1% in juli na de prijsstijging 
van brandstof om uit te komen op het hoogste niveau in 10 maanden. De komende maanden 
zou er een koerswijziging kunnen komen bij de SARB indien de inflatiedreiging acuter wordt 
en de ZAR blijft dalen. 

Het parcours van de ZAR in augustus illustreert in hoeverre de munt volatiel kan 
zijn. Hierin zal geen verandering komen zonder ernstige economische hervormingen en 
als gevolg van de moeilijkheden van het land om kapitaal aan te trekken voor de 
financiering van het lopende tekort in een context van een sterke Amerikaanse dollar.
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Braziliaanse real (BRL)     
De Braziliaanse real (BRL) was al verzwakt door de politieke onzekerheid, 
maar kreeg nu naar aanleiding van de crisis in Turkije ook te lijden onder de 
afkeer van de beleggers tegenover valuta van opkomende landen. 

Brazilië knoopte opnieuw aan met groei, maar komt moeilijk op gang. De 
consumptie-uitgaven verzwakten en de bedrijfsinvesteringen blijven uit. Bovenop de 
moeilijke politieke context, liet de verlamming van de transportsector in het voorjaar haar 
sporen na op het sentiment en de activiteit. Bovendien is de budgettaire bewegingsvrijheid 
beperkt als gevolg van de verslechterde overheidsfinanciën. Alleen de buitenlandse 
handel houdt zich staande. In deze omstandigheden zou de groei in 2018 stranden op 
1,5% (tegenover 2,2% voordien verwacht). 
De centrale bank van Brazilië (BCB) behoudt haar beleidsrente (Selic-rente) op een 
historisch bodemniveau van 6,5%. De inflatie veerde de voorbije twee maanden 
fors op (4,48% in juli), maar deze evolutie is toe te schrijven aan de staking van de 
vrachtwagenchauffeurs en in mindere mate aan de prijsstijging van elektriciteit. De BCB 
volgt de situatie op de voet, maar het ziet er niet naar uit dat ze haar rente snel zal 
optrekken. Wel zou ze op de markt kunnen tussenkomen om indien nodig de munt 
te ondersteunen. 
De BRL situeert zich op de niveaus van eind 2015 toen Brazilië in recessie verkeerde 
en de inflatie in de buurt van de 10% piekte. Deze afstraffing lijkt overdreven, maar de  
volatiliteit zal hoe dan ook niet verdwijnen in het onzekere vooruitzicht van de 
presidentsverkiezingen van oktober.
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Mis niets van de actualiteit
op de markten.
Volg onze analyses en adviezen op  
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