
DB Currency Update

Amerikaanse dollar (USD)   P.2  

Canadese dollar (CAD)    P.2  

Australische dollar (AUD)  P.3  

Nieuw-Zeelandse dollar (NZD)  P.3  

Zweedse kroon (SEK)  P.4  

Noorse kroon (NOK)  P.4  

Britse pond (GBP)  P.5 

Poolse zloty (PLN) P.5 

Turkse lira (TRY)  P.6  

Zuid-Afrikaanse rand (ZAR)   P.6 

Braziliaanse real (BRL)    P.7

INHOUD

Evolutie van de voornaamste munten.
November 2017



Amerikaanse dollar (USD)  
De Amerikaanse dollar (USD) kent een moeilijk 2017 en verloor sinds 1 janu-
ari meer dan 10% tegenover de euro. Toch verwachten wij niet dat hiermee 
een neerwaartse cyclus is ingezet voor de dollar. De eurozone laat een fors 

herstel optekenen, maar de Verenigde Staten laten zich evenmin onbetuigd en wij voorzien 
voor volgend jaar een sterkere economische groei dan in de eurozone. 

Tegelijk heeft de Federal Reserve (Fed) een proces van monetaire verstrakking ingezet (rente-
verhoging, afbouw van haar balans), terwijl de ECB hier nog niet aan toe is. De markt zal zich 
wellicht opnieuw hierop concentreren van zodra de ECB de modaliteiten voor de afbouw 
van haar aankoopprogramma (tapering) verduidelijkt. Hoe dan ook wordt vanwege de ECB 
geen enkele renteverhoging verwacht voor 2019. 

Bovendien zijn in de eurozone niet alle politieke risico’s van de baan, met enerzijds een 
opvallend aanwezig populisme (Duitsland, Oostenrijk) en anderzijds de separatistische 
tendens (Catalonië). Het brexit-dossier en de komende verkiezingen in Italië zijn eveneens 
mogelijke struikelstenen. De Verenigde Staten kampen ook met problemen, maar ondanks 
de tegenwind binnen de Republikeinse Partij gaan wij ervan uit dat er volgend jaar een 
akkoord zal komen over de fi scale hervorming. 

In deze context verwachten we dat de US dollar zich enigszins zal versterken en wij 
blijven een koers van 1,10 t.o.v. de euro vooropstellen tegen september 2018. 

Canadese dollar (CAD)
De Canadese dollar (CAD) hield de voorbije maanden goed stand. Hij kon 
met name rekenen op de prijsstijging van aardolie tot rond de 50 dollar per 
vat (WTI). De CAD dankt zijn goede relatieve prestatie ook aan twee opeenvol-

gende renteverhogingen door de Bank van Canada in een context van volgehouden herstel 
en verbetering van de arbeidsmarkt (werkloosheid op het laagste peil sinds 2008). 

Na een zeer sterk eerste kwartaal van 2017 zou de Canadese economie wat vaart 
minderen als gevolg van het minder sterke momentum van de verwerkende sector en de 
buitenlandse handel. Toch zou de groei uitkomen op 2,7% dit jaar en op 2,2% volgend jaar. 

De infl atie blijft gematigd, maar zou op middellange termijn geleidelijk evolueren naar de be-
oogde 2%. De twee dringende renteverlagingen van 2015 om de impact van de grote koers-
daling van aardolie op te vangen, werden zopas uitgeveegd en verwacht wordt dat de Bank 
van Canada nu een adempauze zal inlassen en handelen in functie van de macro-economi-
sche data die gepubliceerd worden. Zij zal de heronderhandeling van het Amerikaanse 
vrijhandelsakkoord (Alena) aandachtig volgen. 

Haar monetair beleid blijft hoe dan ook soepel en als de economische situatie evolueert 
zoals voorzien, verwachten wij dat in 2018 de cyclus van renteverhoging zal worden 
voortgezet. Dat vooruitzicht zal de CAD ondersteunen. 
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Australische dollar (AUD)
De Australische dollar (AUD) bleef sinds de zomer relatief stabiel tegenover 
de euro, een evolutie die toe te schrijven is aan de behoorlijke conjunctuur in 
China, de belangrijkste handelspartner van Australië, en aan de zoektocht naar 

rendement vanwege de beleggers. Dit gezegd zijnde, blijven de economische vooruitzichten 
van Australië verdeeld. De investeringen buiten de mijnsector herstellen zich, maar voor 
het privé-verbruik wordt het moeilijk om de goede prestatie van het tweede kwar-
taal van 2017 te evenaren als gevolg van een hoge schuldgraad en een geringe vooruit-
gang van de lonen. 

Wij mikken op een geleidelijk economisch herstel met een groei van 2,2% in 2017 en van 
2,6% in 2018. De infl atie steeg tot 1,9% tijdens het tweede kwartaal, maar blijft onder con-
trole. Bijgevolg lijkt het voorbarig om volgend jaar op een renteverhoging door de centrale 
bank van Australië (RBA) te anticiperen. 

Volgens ons is het waarschijnlijk dat de RBA het bij een monetair status quo zal houden tot 
in 2019 om de binnenlandse vraag te stimuleren. Bovendien blijft zij van mening dat een 
te sterke munt een rem is voor de groei en de infl atie, wat voor de nabije toekomst een 
renteverhoging eveneens onwaarschijnlijker maakt. 

Hierdoor zou de AUD relatief minder aantrekkelijk worden tegenover munten van landen 
waar de centrale banken zich actiever opstellen. Het stijgingspotentieel van de AUD lijkt 
ons daardoor beperkt. 

Nieuw-Zeelandse dollar (NZD)
De Nieuw-Zeelandse dollar (NZD) had het de voorbije maanden moelijker 
dan zijn grote Australische buur. De bezorgdheid vanwege de centrale bank 
van Nieuw-Zeeland (RBNZ) over de koersevolutie van de NZD, een werkgele-

genheidsrapport onder de verwachtingen voor het tweede kwartaal en de resultaten van de 
verkiezingen van 23 september zonder uitgesproken winnaar, wogen op de evolutie. 

Toch blijven de economische vooruitzichten gunstig voor Nieuw-Zeeland. Het privé-ver-
bruik doet het goed, terwijl de export profi teert van de boom van het toerisme en de 
prijzen van zuivelproducten die goed stand houden. 

In deze context voorzien wij een groei in de buurt van 3% voor 2017 en 2018. De infl atie 
daarentegen kwam uit boven de verwachtingen voor het derde kwartaal en evolueert op-
nieuw in het midden van de vork tussen 1% en 3%, zoals sinds het jaarbegin nagestreefd 
door de monetaire autoriteiten. De RBNZ zal wellicht wachten op de bevestiging van een 
hogere infl atiedruk alvorens het geweer van schouder te wisselen. Maar als ons forse 
groeiscenario zich concretiseert, dan zou dit het laatste puzzelstukje zijn voor een rentever-
hoging in de loop van volgend jaar. 

In afwachting van meer duidelijkheid over de economische impact van het programma van 
de nieuwe coalitieregering zal de NZD wellicht volatiel blijven, maar de koersdaling sinds de 
verkiezingen lijkt ons overdreven en wij behouden op middellange termijn een construc-
tief advies voor de munt. 
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Zweedse kroon (SEK)
De Zweedse kroon (SEK) is de enige munt van de landen van de G10 die 
de euro op de wisselmarkten kan bijhouden. Zweden laat een dynami-
sche groei optekenen, ondersteund door zowel de binnenlandse vraag als de 
buitenlandse handel die zich optrekt aan het wereldwijde herstel. De groei kan 

in 2017 afklokken op 2,7% en ondersteund door een expansief budgettair beleid op ten 
minste 2,4% in 2018. 

Ook wat de infl atie betreft klaarde de hemel op met, na een lange futloze periode, een 
infl atie die sinds enkele maanden opnieuw boven de 2% evolueert. Zweden is een van de 
weinige grote geïndustrialiseerde landen die wat dit betreft haar doelstelling behaalt. 

Ondanks deze gunstige context wil de centrale bank van Zweden (Riksbank) voorkomen dat 
een te snelle koersstijging van de munt de infl atievooruitzichten ondermijnt. Ze houdt daar-
om een voorzichtig beleid aan. Tegelijk lijkt het monetair beleid in de stijl van de ECB, met 
een negatieve rente en een kwantitatief versoepelingsprogramma (QE), moeilijk houdbaar 
op termijn. De Riksbank zou binnenkort actie kunnen ondernemen, temeer daar ook de 
ECB haar obligatieaankoopprogramma vanaf januari 2018 zal bijsturen. 

De SEK blijft ondergewaardeerd op de huidige niveaus en gezien de sterke kerngegevens 
verwachten wij in de toekomst een koersstijging. 

Noorse kroon (NOK)
De Noorse kroon (NOK) wist zich sinds de zomer te herstellen op de wis-
selmarkten. De opvering van de olieprijzen de voorbije maanden was een 
gunstige ontwikkeling. Na twee jaar van vertraging als gevolg van de crisis in 
de petroleumindustrie, heeft de economie nu opnieuw een herstel ingezet: de 

binnenlandse vraag gaat de goede kant uit, de olie-inkomsten profi teren van de prijsstij-
ging voor een vat ruwe olie en de arbeidsmarkt doet het beter. 

Dankzij de monetaire en fi scale steunmaatregelen zou de groei uitkomen op 1,3% in 2017 
om op dit elan door te gaan tot in de buurt van de 2% voor 2018. Het economisch 
herstel verloopt echter geleidelijk en hoewel de infl atie in september voor het eerst dit jaar 
steeg, blijft ze ver verwijderd van de door de centrale bank van Noorwegen (Norges Bank) 
vooropgestelde 2,5%. 

In deze omstandigheden is er voor de Norges Bank geen enkele reden om haar zeer in-
schikkelijke monetair beleid bij te sturen zolang de groei niet aantrekt en de infl atie niet 
opnieuw aanknoopt met een duurzame stijging. De beleidsrente zal wellicht nog geruime 
tijd op haar bodempeil van 0,50% blijven om deze ontwikkelingen te ondersteunen, wellicht 
tot in 2019. 

Wij verwachten een stijgingspotentieel voor de NOK, die nog steeds hogere renteni-
veaus biedt dan zijn Scandinavische buren. Toch lijkt dit potentieel op de huidige niveaus 
relatief beperkt. 
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Poolse zloty (PLN)
De voorbije maanden evolueerde de Poolse zloty (PLN) meestal onderaan de 
vork van 4,20 en 4,50 tegenover de euro. De conjunctuur gaat in Polen de 
goede kant uit: het privé-verbruik is solide en de uitvoer wordt ondersteund 

door de aantrekkende activiteit in de eurozone, de belangrijkste handelspartner. De arbeids-
markt profi teert ook van deze gunstige evolutie met een goede jobcreatie en een werkloos-
heid op het laagste niveau sinds 1991. Dit jaar zal de groei wellicht fl irten met de 4%, en ook 
voor volgend jaar wordt 3,4% in het vooruitzicht gesteld. 

Bovendien is ook de situatie op het infl atiefront gevoelig verbeterd, na een lange periode van 
defl atie. De consumptieprijzen stegen in september met 2,2%, de derde stijging op rij, en de 
lonen laten hun sterkste stijging sinds 5 jaar optekenen. 

De centrale bank van Polen (NBP) liet na haar laatste vergadering echter verstaan dat 
een sneller dan voorziene stijging van de infl atie tot de vooropgestelde 2,5% haar niet zal 
aanzetten tot een renteverhoging vóór 2019, wat door de markten met verbazing onthaald 
werd. 

Ook de politieke situatie blijft een pijnpunt gezien de steeds terugkomende wrijvingen met 
Europa, de inmenging van de regerende partij in monetaire en juridische kwesties, en de 
ontsporing van het overheidstekort. 

Wij verwachten geen bijkomend stijgingspotentieel voor de PLN. 

Britse pond (GBP)
Het Britse pond (GBP) kon de voorbije weken enigszins herstellen, ook al blijft 
het de gevolgen dragen van het brexitreferendum van vorig jaar. Het GBP 
dankt zijn recente vormpeil aan de gewijzigde toon bij de Bank van Engeland 

(BoE) tegenover de toegenomen infl atiedruk. Verwacht wordt dat de BoE haar beleidsrente 
in november zal optrekken van 0,25% tot 0,50%. Daar zal de monetaire steun voor het GBP 
echter ophouden. 

Feit is dat de verwarring sinds de start van de uitstapprocedure uit de EU geenszins gewe-
ken is. Deze onzekerheid heeft een negatieve impact op de Britse conjunctuur, een gegeven 
waarmee de Bank of England eveneens rekening zal moeten houden in haar beslissingen. 
Het privé-verbruik is futloos, veel investeringsbeslissingen worden uitgesteld, de vast-
goedmarkt zit in het slop en de Londense City heeft aan aantrekkingskracht ingeboet. 

Gezien deze elementen zal de groei blijven vertragen en hooguit uitkomen op 1,6% in 2017 
en op 1,3% in 2018. De infl atie zou aan de andere kant boven 2,5% blijven als gevolg van de 
zwakte van het GBP. 

Het is weinig waarschijnlijk dat er snel een evenwichtige en aanvaardbare oplossing komt in 
het brexitdossier en de politieke onzekerheid zal waarschijnlijk aanhouden. De munt 
zal wellicht volatiel blijven, zeker als de onderhandelingen over de brexit stroef blijven verlo-
pen. Wij blijven voorzichtig voor wat de Britse munt betreft. 
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Turkse lira (TRY)    
De oplopende politieke spanningen tussen Turkije en de Verenigde Staten wo-
gen op de Turkse lira (TRY), die begin oktober opnieuw fors terugviel. Aan-
leiding was de arrestatie van een medewerker van het Amerikaanse consulaat 
in Turkije en de opschorting van de visa tussen de twee landen. 

Dankzij een expansief budgettair beleid komt de Turkse economie op krachten. De groei 
is opnieuw boven de 5% uitgekomen voor de eerste twee kwartalen van 2017, wat meteen 
tot de hoogste niveaus ter wereld behoort. Bovenop de belastingverlagingen voor de gezin-
nen en de kleine ondernemingen profi teerde de Turkse economie ook van de uitvoer naar 
Europa. 

Toch is de fi nanciële situatie van Turkije verslechterd. Dat blijkt uit het dubbele tekort 
op de lopende rekeningen en de begroting, dat verder uitdiept. Een ander struikelblok is de 
stijgende infl atie (11,2% in september), wat de Turkse centrale bank (CBT) nog wat verder 
onder druk plaatst. 

Enerzijds zou zij de rente moeten optrekken om de infl atie tegen te gaan, anderzijds 
wordt ze geconfronteerd met de druk van de regering die de rente laag wil houden opdat de 
bedrijven en de gezinnen goedkoop zouden kunnen blijven lenen. Wij gaan ervan uit dat de 
CBT de rente uiteindelijk zal moeten verhogen om de infl atie niet verder te laten ontsporen. 

In deze gespannen geopolitieke context, maar waarbij de Turkse economie het goed 
blijft doen, stellen wij ons voorzichtig op. De Turkse lira is duidelijk ondergewaardeerd, 
maar op korte termijn resten er te veel onzekerheden. 

Zuid-Afrikaanse rand (ZAR)
De Zuid-Afrikaanse rand (ZAR) komt niet opnieuw in de gunst bij de beleg-
gers. Zij zijn beducht voor de juridische toekomst van president Zuma, die 
beschuldigd wordt van meer dan 700 feiten. Zijn advocaten hadden beroep 
aangetekend, maar trokken dat tegen alle verwachting opnieuw in, wat de weg 

effent voor een echt proces. 

De Zuid-Afrikaanse economie groeide 1,1% tijdens de eerste jaarhelft en doet het dus be-
ter, dankzij de landbouw en de herstelde mijnbouwproductie. Ook het privé-verbruik steeg 
sinds begin dit jaar, wat bemoedigend is voor de tweede jaarhelft. 

De uitvoer blijft echter ondermaats, wat het land niet helpt om het lopende tekort op te 
lossen. De Zuid-Afrikaanse centrale bank (SARB) bestempelt dit als te groot (-2,4% voor 
2017) om op lange termijn houdbaar te zijn. Bovendien denken wij dat de neerwaartse in-
fl atietendens van het jaarbegin zal aanhouden, wat de SARB ertoe zal aanzetten haar cyclus 
van renteverlaging voort te zetten (na een eerste verlaging van 7% naar 6,75% in juli). 

Het huidige niveau van de rand weerspiegelt de politieke onzekerheid veeleer dan de 
goede vorm van de Zuid-Afrikaanse economie. Op korte termijn zal de ZAR volatiel blijven 
zolang de politieke schandalen niet van de baan zijn. Op langere termijn zou de rand zich 
opnieuw kunnen herstellen, op voorwaarde dat de economische kerngegevens blijven 
verbeteren. 
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Braziliaanse real (BRL)
Sinds de explosieve onthullingen in mei dit jaar rond Michel Temer, de huidi-
ge Braziliaanse president, heeft de Braziliaanse real (BRL) het moeilijk om op 
koers te blijven. Temer hangt verschillende aanklachten boven het hoofd en hij 
riskeert de afzetting, naar het voorbeeld van zijn voorgangster Dilma Rousseff. 

Na een aantal pogingen sinds begin dit jaar om uit de recessie te kruipen, geeft de Brazili-
aanse economie de indruk eindelijk opnieuw op dreef te komen. Ondersteund door het pri-
vé-verbruik, de landbouw en door een herstel van de investeringen in de oliesector, keerde 
de groei terug naar positieve cijfers. Het ziet ernaar uit dat het verder de goede kant zal 
uitgaan, waardoor de groei in 2017 kan uitkomen licht onder 0,5% om in 2018 te versnellen 
tot in de buurt van 2%. 

Dit economische herstel is ook te danken aan de Braziliaanse centrale bank (BCB), die om 
de machine aan te zwengelen dit jaar al 6 maal de Selic (beleidsrente) verlaagde tot 8,25% 
in september laatstleden. De infl atie is fors teruggevallen (vandaag op 2,54% tegenover 
10,8% in januari 2016) en geeft de BCB de ademruimte om haar rente verder te verlagen. Wij 
voorzien nog 2 ingrepen voor eind 2018, wat de Selic onder 7% zou brengen. 

De betere gezondheid van de Braziliaanse economie pleit voor een koersstijging van de 
BRL. Maar op een jaar verwijderd van de presidentsverkiezingen, verhindert de zeer ge-
spannen politieke context een klare kijk voor de beleggers. Dit zal onvermijdelijk voor 
volatiliteit zorgen. 
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