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Amerikaanse dollar (USD)  
De Amerikaanse dollar (USD) bevestigde zijn goede vormpeil en profiteerde 
van een solide Amerikaanse conjunctuur en van de toenemende bewolking 
boven de eurozone. Daarmee komt de winst tegenover de euro op ruim 5% 
sinds 1 januari. 

De Amerikaanse economie draait op volle toeren dankzij een krachtige binnenlandse 
vraag. Ook al volgt er volgend jaar wellicht een groeivertraging in de Verenigde Staten, de 
dynamiek zal aanhouden met een comfortabele voorsprong op de groei in de eurozone. Wij 
verwachten in de Verenigde Staten een groei van 3,1% voor 2018 en 2,4% voor 2019. Voor 
de eurozone mikken wij op respectievelijk 1,9% in 2018 en 1,6% in 2019. 

Tegen deze achtergrond blijft er een opvallend verschil tussen het monetair beleid van de Federal 
Reserve (Fed) en dat van de Europese Centrale Bank (ECB). De Fed zal wellicht doorgaan met  
een stapsgewijze verhoging van haar beleidsrente en met de afbouw van haar balans.  
Voor de ECB zou de weg naar normalisering echter nog lang kunnen zijn. Zij bereidt nog maar  
net de beëindiging voor van haar obligatieaankoopprogramma in december. 

Het verschil in groeitempo en renteniveau in het voordeel van de Verenigde Staten blijft de 
dollar ondersteunen. Ook de politieke risico’s in de eurozone versterken de dollar. Toch is de 
waardering recent minder aantrekkelijk geworden. Bovendien remmen enkele factoren 
een sterkere koersstijging af. De markten verwachten volgend jaar immers het einde van 
de cyclus van renteverhogingen door de Fed. Daarnaast zijn de overheidstekorten en de 
politieke onzekerheid in de Verenigde Staten hoog. Gezien deze evenwichtige risico’s blijft 
onze prognose voor de wisselverhouding EUR/USD behouden op 1,15 op 12 maanden.

Verenigde Staten

Canadese dollar (CAD)  
De Canadese dollar (CAD) profiteerde van de ondertekening in extremis 
van een nieuw akkoord tussen de Verenigde Staten, Mexico en Canada. 
De terugval van de olieprijzen woog de voorbije weken echter op de 
evolutie. De CAD bevindt zich in de buurt van het evenwicht tegenover de 
euro op 1 januari. 

De groei blijft het goed doen in Canada. De gezinsconsumptie wordt ondersteund door 
een solide arbeidsmarkt (sterke jobcreatie, werkloosheid op een bodempeil van 5,8%), 
de vastgoedmarkt is gestabiliseerd en de uitvoer zou kunnen profiteren van de sterke 
vraag uit de Verenigde Staten. Ook de investeringsvooruitzichten van de bedrijven zijn 
verbeterd, met uitzondering van de oliesector die achterop hinkt. Als de zwakte van de 
oliesector van voorbijgaande aard blijkt, dan zou de groei dit jaar en volgend jaar licht 
boven de 2% kunnen uitkomen. 

De Bank van Canada (BoC) blijft aandachtig voor de mondiale situatie, maar onderstreepte 
de goede economische vooruitzichten en volgt de evolutie van de lonen op de voet  
gezien het nijpende tekort aan arbeidskrachten. Na de verhoging van de beleidsrente 
van 1,50% tot 1,75% eind oktober, voorzien wij dat de cyclus van stapsgewijze 
renteverhogingen zal worden voortgezet in 2019. 

De minder gespannen handelsrelaties met de Verenigde Staten en het elan van de  
Canadese economie zouden de CAD moeten ondersteunen. De onvoorspelbare 
schommelingen van de olieprijs en de renteniveaus die lager zijn dan die van de 
Amerikaanse dollar beperken evenwel het stijgingspotentieel.
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Australische dollar (AUD)  
De Australische dollar (AUD) zat in het slop tot het begin van de herfst, 
maar komt stilaan opnieuw op krachten dankzij de zeer robuuste 
werkgelegenheidsstatistieken en de hoop op een verlichting van de 
handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China. 

De economische groei in Australië is sterker dan voorzien sinds begin dit jaar 
dankzij de volgehouden investeringen in de niet-mijnsector, de stijging van de 
infrastructuuruitgaven van de overheid en de buitenlandse handel. De gezinsconsumptie 
wist eveneens positief te verrassen, maar een stijging van het beschikbaar inkomen  
lijkt nu onontbeerlijk opdat de bijdrage aan de groei significant zou blijven. Gezien 
de goede economische prestaties, stelden wij onze groeiprognose voorlopig bij tot  
3,4% voor 2018 en 3,1% voor 2019. 

De centrale bank van Australië (RBA) maakte ook een globaal genomen positieve 
conjunctuurbalans op. Toch ziet ze zich niet genoodzaakt om op korte termijn in te grijpen  
op de rente. De inflatie bedraagt minder dan 2%, de stijging van de lonen is reëel maar blijft  
binnen de perken ondanks een werkloosheidsgraad van 5% en de schuldgraad van de gezinnen 
blijft hoog. Als de geleidelijke inflatiestijging zich zoals verwacht doorzet, zou een eerste 
renteverhoging er kunnen komen tijdens de tweede helft van 2019. 

Ondanks de hogere renteniveaus dan in euro, is het wachten op positief nieuws over 
China en een meer actieve RBA om een bijkomende impuls te geven aan de AUD.

Nieuw-Zeelandse dollar (NZD)  
Na de moeizame zomermaanden wint de Nieuw-Zeelandse dollar (NZD) 
opnieuw terrein. De stijging is voornamelijk te danken aan de publicatie van 
de beter dan verwachte economische cijfers, waardoor de hoop op een 
minder accommoderend monetair beleid intact bleef.  

Ondersteund door de binnenlandse consumptie en de stijging van de overheidsuitgaven, 
veerde de groei tijdens het 2de kwartaal fors op tot 2,8% (2,5% verwacht). De zwakte 
van de Nieuw-Zeelandse dollar sinds begin dit jaar ondersteunde de uitvoer. Toch toont  
de regering zich slechts gematigd optimistisch en is ze beducht voor de negatieve weerslag 
van het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China. 

Naast de sterke groei wist ook de inflatie positief te verrassen tijdens het 3de kwartaal  
(stijging van 1,9% in vergelijking met vorig jaar), die zich nu in het midden van de 
vooropgestelde vork van 1%-3% van de Nieuw-Zeelandse centrale bank (RBNZ) bevindt. 
Die hield in september een minder alarmerend discours en erkende dat de inflatie de  
goede kant opging, maar dat het nog te vroeg was om het monetaire beleid bij te sturen. 
Verwacht wordt dat de RBNZ zal wachten tot de inflatie duurzaam opwaarts evolueert 
alvorens over te gaan tot een eerste renteverhoging. 

Gezien de recente koersstijging en de geringe kans dat de RBNZ haar beleidsrente zal 
optrekken voor 2020, verwachten wij niet dat de NZD op korte termijn zijn haussetrend zal 
volhouden.
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Zweedse kroon (SEK)   
De Zweedse kroon (SEK) won sinds het einde van de zomer terrein op de  
euro, ondersteund door het vooruitzicht van een koerswijziging door de bank 
van Zweden (Riksbank). Toch is hiermee de daling sinds begin dit jaar nog  
niet goedgemaakt. 

De economische groei nam zoals verwacht gas terug, afgeremd door een zwakkere 
privéconsumptie en de terugval van de vastgoedinvesteringen. Ook de uitvoer verloor 
terrein, met name door de groeimatiging in de eurozone. Wij verwachten een groei van 2,6% 
voor dit jaar en van 2,4% voor volgend jaar. 
De inflatie bleef in oktober wel onder de verwachtingen (+2,3% op jaarbasis), maar 
de situatie verbeterde ontegensprekelijk op dit vlak. De zwakte van de SEK zal ervoor  
zorgen dat de inflatie de komende maanden boven de beoogde 2% blijft. Wij voorzien dan 
ook dat de Riksbank in december of februari zal overgaan tot haar eerste renteverhoging  
in 7 jaar. Het vervolg zal niet alleen afhangen van de verdere evolutie op binnenlands  
vlak, maar ook van welke richting het monetair beleid van de ECB uitgaat. 
De SEK is nog steeds aantrekkelijk gewaardeerd.  Het zeer lage absolute niveau van de 
rente, de volatiliteit van de financiële markten en het risico op vervroegde verkiezingen door 
de politieke impasse sinds de stembusgang van september zouden het stijgingspotentieel 
van de munt echter beperken. 
   

Noorse kroon (NOK)   
De Noorse kroon (NOK) zag zijn voorsprong op de euro de voorbije maanden 
slinken als gevolg van de abrupte daling van de olieprijs. Toch bleef de  
terugval beperkt en sinds 1 januari is er nog steeds een lichte winst. 

De economische activiteit stagneerde tijdens het 3de kwartaal: de privéconsumptie had te 
lijden onder de stijgende elektriciteitsprijzen en de hittegolf was dan weer nadelig voor  
de landbouwproductie. Deze effecten zijn evenwel tijdelijk en de komende kwartalen 
wordt opnieuw een groeiversnelling verwacht dankzij de binnenlandse vraag.  
Wij mikken op een groei van 2,1% in 2018 en van 2% in 2019. 
De inflatie steeg de voorbije maanden sterk alvorens te vertragen onder invloed van de 
normalisering van de voeding- en elektriciteitsprijzen. De sterke arbeidsmarkt en de 
loonstijgingen zouden er evenwel voor zorgen dat de kerninflatie zich in een opwaartse 
trend handhaaft. Bijgevolg valt het te verwachten dat de centrale bank van Noorwegen  
(Norges Bank) op haar elan van september zal doorgaan met nog twee renteverhogingen 
in 2019. 
Wij voorzien een stijgingspotentieel van de NOK tegenover de euro op basis van de 
solide fundamentals, een aantrekkelijke waardering en een renteverschil dat wellicht nog 
zal toenemen. De wereldwijde onzekerheid en de volatiliteit van de olieprijs zouden dan  
weer spelbreker kunnen zijn.
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Polen

Groot-Brittannië

Poolse zloty (PLN)  
De Poolse zloty (PLN) handhaafde zich de voorbije maanden binnen een vork 
van 4,25-4,35 tegenover de euro. Door de zwakte van het voorjaar door de 
impact van de crisis in Turkije vertoont hij echter nog steeds een lichte daling 
tegenover de euro sinds het jaarbegin.

De Poolse economie bevestigde haar goede vormpeil met een groei van meer dan 5% op  
jaarbasis tijdens het 3de kwartaal. Ze kon steunen op een robuuste binnenlandse vraag, in het  
bijzonder de gezinsconsumptie die gedragen werd door een sterke arbeidsmarkt en de stijging  
van sociale transfers. De piek van de economische cyclus is ondertussen voorbij en wij  
verwachten een geleidelijke vertraging tijdens de komende kwartalen naar een niveau 
in de buurt van de potentiële groei. Volgend jaar zou de groei vertragen tot 3,8% na het  
recordniveau van 4,7% dat voor dit jaar in het vooruitzicht wordt gesteld. 

De inflatie bleef in oktober beperkt tot 1,8% en blijft onder de 2,5%-doelstelling van de 
centrale bank van Polen (NBP). Dit gezegd zijnde doet de stijging van de lonen en van de 
energieprijzen voor de komende maanden een inflatieversnelling vermoeden. Ook de  
prognoses van de NBP gaan in die richting met een verwachte inflatie van 3,3% in 2019. 
Toch wijst niets er momenteel op dat de NBP snel zal afstappen van het monetair status  
quo dat sinds maart 2015 van kracht is. 

Goede fundamentals en een aantrekkelijk renteverschil tegenover de euro pleiten in het  
voordeel van de PLN, maar worden tegengewerkt door politieke en economische risico’s  
op internationaal niveau.

Britse pond (GBP)    
De evolutie van het Britse pond (GBP) blijft overgeleverd aan het nieuws 
rond de brexit. Nu de onderhandelingen tussen Londen en Brussel in een 
stroomversnelling gekomen zijn, kreeg het pond enig respijt in de laatste 
rechte lijn van het jaar. 

Het Verenigd Koninkrijk haalde de pronostieken onderuit door de beste groeicijfers 
sinds 2 jaar te laten optekenen in het 3de kwartaal, dit dankzij de privéconsumptie 
(effect van de Wereldbeker, stijging van de lonen) en de buitenlandse handel. Die sterke 
cijfers maskeren evenwel de aanhoudend zwakke investeringen en de vertraging in de 
dienstensector. Ook de vastgoedmarkt staat onder druk, vooral in de regio Londen. De groei 
zou in 2018 en 2019 uitkomen in de buurt van de 1,5%, op voorwaarde dat een harde brexit 
kan vermeden worden. 

De Bank van Engeland (BoE) blijft tussen hamer en aambeeld zitten. Enerzijds bleef 
de inflatiestijging beperkt tot 2,4% in oktober, maar blijft de inflatiedruk reëel gezien de 
capaciteitsbeperkingen. Anderzijds treft de onzekerheid omtrent de brexit de economie 
als geheel en beperkt ze de manoeuvreerruimte. Een en ander maakt dat wij pas  
volgend jaar een renteverhoging door de BoE verwachten. 

Het GBP is goedkoop, maar er heerst grote nervositeit in afwachting van de beslissing van 
het Britse Parlement over het akkoord voor een uitstap uit de EU. Een gunstige stemming 
zou de munt een boost kunnen geven, het tegengestelde zou voor neerwaartse druk op de 
koers zorgen. Wij blijven neutraal over het GBP.
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Turkse lira (TRY)    
De Turkse lira (TRY) profiteerde van een reeks positieve ontwikkelingen (relatieve 
afname van de diplomatieke spanningen met de Verenigde Staten, verstrakking van 
het monetair beleid) en wist zich sinds het einde van de zomer te versterken. Sinds 
begin dit jaar bedraagt het verlies tegenover de euro toch nog bijna 25%. 

Na jaren van forse groei kent de Turkse economie een pijnlijke terugkeer naar de reali-
teit. De groei werd onderuit gehaald door de crisis van de lira en op alle fronten zien we tempo-
verlies. We verwachten dat die tendens zal aanhouden doordat de inflatie de koopkracht van de  
gezinnen ondermijnt en de bedrijven kampen met een buitenlandse schuld die op 40% van het 
BBP wordt geraamd. Het lopende tekort zal wel afnemen door de negatieve groeischok en de 
scherpe koersdaling van de TRY, maar zou aanzienlijk blijven. Wij mikken op een groei van iets 
meer dan 3% voor dit jaar en van 1,5% volgend jaar, ver onder de 7,4% van vorig jaar dus. 

Na maanden van stilstand en halve maatregelen greep de centrale bank van Turkije (CBRT) dan 
toch drastisch in door in september haar beleidsrente op te trekken van 17,75%  
naar 24%. Het is niet uitgesloten dat ze opnieuw tot actie zal overgaan als gevolg van de nieuwe 
opstoot van de inflatie de laatste maanden (+25% op een jaar in oktober). 

De TRY blijft laag gewaardeerd en biedt hoge renteniveaus. Het risico is echter navenant gezien de 
structurele zwaktes van het land en de terugkerende risicoafkeer op de markten.

Turkije

Zuid-Afrika

Zuid-Afrikaanse rand (ZAR)    
Ondanks een zeer gecompliceerde economische en politieke context wist de 
Zuid-Afrikaanse rand (ZAR) een groot deel van zijn koersverlies sinds begin dit 
jaar goed te maken. De engagementen van president Ramaphosa konden de 
beleggers voor een deel geruststellen, op korte termijn althans.

Zuid-Afrika zonk tijdens het 2de kwartaal voor het eerst sinds 2009 weg in een recessie, 
dit door toedoen van  de landbouwsector die zwaar door de droogte werd getroffen, de 
terugval in de transport- en de distributiesectoren en, alsof dat niet volstond, een sterke 
stijging van de werkloosheid. Om het land los te trekken uit het economisch moeras (en in 
het vooruitzicht van de verkiezingen in 2019) kondigde de president eind september een 
grootschalig herstelplan aan met een hervorming van de landbouw, een modernisering 
van de infrastructuren, de promotie van het toerisme en de vermindering van de 
telecommunicatiekosten. Ook jobcreatie wordt een prioriteit. 

Tegelijk verhoogde de centrale bank van Zuid-Afrika (SARB) haar beleidsrente met 0,25% tot 
6,75% om de koersdaling van de ZAR en de inflatieversnelling als gevolg van de stijgende 
energieprijzen in te dijken. Tenzij er de komende maanden nog een inflatieopstoot komt, zou 
de SARB voorlopig een pauze inlassen. 

Als de beloofde hervormingen en investeringen er daadwerkelijk komen, zou de Zuid-
Afrikaanse economie opnieuw de weg van een gematigde groei kunnen inslaan. De ZAR 
zou dan ook wat aantrekkelijker kunnen worden, maar het vertrouwen blijft broos en wij 
verwachten dat zijn evolutie hobbelig zal blijven. 
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Braziliaanse real (BRL)     
De Braziliaanse real (BRL) zat in het slop, maar kwam opnieuw op 
krachten in het vooruitzicht van de overwinning van Jair Bolsonaro bij de 
presidentsverkiezingen van oktober, na een van de meest polariserende en 
gewelddadige politieke campagnes in de geschiedenis van het land. 

Bolsonaro erfde een economie met een futloze groei, een hoge werkloosheidsgraad,  
een toenemende overheidsschuld en een welig tierende corruptie. De pensioenhervorming 
is cruciaal om de overheidsschuld af te bouwen, maar de nieuwe regering zal ook 
moeten inzetten op productiviteitsverbetering, concurrentievermogen en handel om  
Brazilië opnieuw op een duurzaam groeispoor te krijgen. Daartoe zal Bolsonaro moeten 
bewijzen dat hij in staat is te verenigen om zijn hervormingen door het Congres te  
krijgen. In afwachting van de eerste effectieve initiatieven behouden wij onze 
groeiverwachting op 2% voor 2019. 
Gezien het slechte vormpeil van de conjunctuur en de inflatie die stabiliseert rond de beoogde 
4,5% verwachten we dat de centrale bank van Brazilië (BCB) haar beleidsrente nog enige  
tijd op het huidige niveau van 6,5% zal behouden om de activiteit te ondersteunen. 
De BRL corrigeerde een flink deel van zijn onderwaardering sinds de overwinning van 
Bolsonaro en weerspiegelt het optimisme van de beleggers omtrent de uitrol van concrete 
herstelmaatregelen. Dat zal niet zonder hindernissen verlopen, waardoor we een volatiel  
parcours van de munt verwachten. 
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Mis niets van de actualiteit 
op de markten.
Volg onze analyses en adviezen op  
deutschebank.be/nieuws
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