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Amerikaanse dollar (USD)   

Deutsche Bank verwacht dat de US dollar zich verder zal versterken 
tegenover de euro. 

De belangrijkste reden daarvoor is het toenemende verschil van de kortetermijn 
rente tussen de Verenigde Staten en de eurozone als gevolg van het uiteenlopende monetair 
beleid van de Federal Reserve (Fed) en de ECB. De door de regering Trump aangekondigde 
fiscale stimulansen zullen er wellicht voor zorgen dat de Fed doorgaat met de normalisering van 
haar monetair beleid en dat ze in 2017 ten minste tweemaal haar beleidsrente zal optrekken. 

De ECB van haar kant zal de herfinancieringsrente nog wel een tijdje onveranderd op 0% 
houden en tot eind 2017 doorgaan met haar aankopen van obligaties. Wij voorzien dat deze 
situatie een verdere kapitaaluitstroom van Europa naar de voor beleggers meer rendabele 
Verenigde Staten in de hand zal werken. Ook de talrijke politieke risico’s in Europa spelen 
in het nadeel van de euro. 

In deze context kan de dollar op zijn elan doorgaan om de pariteit tegenover de euro 
te doorbreken. Tegen eind 2017 wordt een wisselkoers EUR/USD van 0,95 in het 
vooruitzicht gesteld. 

Verenigde Staten

Canadese dollar (CAD)  

Nadat hij een groot deel van het jaar geen duidelijke richting had weten te 
kiezen, was eind 2016 gunstig voor de Canadese dollar (CAD). De forse 
rentestijging na de verkiezing van Donald Trump en vervolgens het akkoord 

tussen de OPEC-landen om de olieproductie te verminderen, gaven de CAD een boost. 

De economische groei trekt aan in de richting van 2% voor 2017, maar niet alle motoren 
presteren op hetzelfde niveau. Zo wordt de privé-consumptie afgeremd door een nog steeds 
hoge schuldenlast en de investeringen buiten de energiesector blijven teleurstellen. Met 
1,2% heeft de inflatie bovendien nog niet het gewenste niveau bereikt. 

Vanuit die vaststelling besliste de Bank van Canada (BoC) om haar beleidsrente op 
0,5% te houden. Wij gaan ervan uit dat de BoC nu eerst gaat kijken naar de evolutie van de 
economie van Amerika en in het bijzonder naar het fiscaal en monetair beleid daar, alvorens 
zelf te handelen. Als de economie de verwachtingen inlost, dan is het meer dan waarschijnlijk 
dat de BoC haar rente tegen eind 2017 zal optrekken tot 0,75%. De CAD kan verder terrein 
winnen op voorwaarde dat ook de olieprijzen hun stijgende trend voortzetten.
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Australische dollar (AUD)  

De Australische dollar (AUD) verloor onlangs wat terrein, maar blijft wel 
in de buurt van zijn hoogste niveau in 19 maanden tegenover de euro 
en dit grotendeels dankzij de stabilisering van de Chinese economie en 

de sterke prijsstijging van industriële metalen (met name ijzererts en steenkool). 

Op middellange termijn zijn de vooruitzichten echter minder gunstig. Verwacht wordt 
dat de Australische economische groei zal vertragen tot 2% in 2017, om pas in 2018 opnieuw 
aan te trekken tot 2,7%. Het herstel van de grondstoffenprijzen maakte het dan wel mogelijk 
om een deel van het handelstekort weg te werken, het is niet zeker dat dit zal blijven duren 
en wij zien de handelsbalans nog niet naar een overschot evolueren. 

In haar laatste mededeling van het jaar kondigde de Australische centrale bank (RBA) aan 
dat ze haar beleidsrente onveranderd liet op 1,5%, maar voorspelde ze dat de Austra-
lische economie een moeilijkere periode tegemoet gaat. Wij verwachten voor het tweede 
trimester van 2017 geen tussenkomst van de RBA. In afwachting zal ze de tijd hebben om te 
kijken naar de evolutie van de werkgelegenheid, de vastgoedmarkt en de inflatie. 

Op korte termijn zal de forse stijging van de rentevoeten in de Verenigde Staten de beleggers naar 
de Amerikaanse dollar leiden, ten nadele van zijn tegenhangers in het dollarblok. Op langere 
termijn blijven de Australische rentevoeten, die bij de hoogste onder de ontwikkelde landen 
behoren, aantrekkelijk voor de beleggers, wat het waardeverlies van de AUD kan beperken.

Nieuw-Zeelandse dollar (NZD)  

Net als zijn buur profiteert de Nieuw-Zeelandse dollar (NZD) sinds 
anderhalf jaar van het herstel van de grondstoffenprijzen (vooral van 
melk) en van renteniveaus die tot de hoogste onder de ontwikkelde landen 

behoren. Maar in tegenstelling tot de AUD, zou de NZD minder onder druk komen te staan. 

De Nieuw-Zeelandse economie doet het goed, met name dankzij een sterke privéconsumptie 
en een recordaantal toeristen tijdens de tweede helft van 2016. De groei was vorig 
jaar meer dan behoorlijk en ook voor 2017 wordt 3,5% in het vooruitzicht gesteld. 
Deze solide groei zou de inflatie doen stijgen, terwijl die zich momenteel nog onder de 
beoogde vork van 1%-3% bevindt. 

Wij gaan ervan uit dat de Nieuw-Zeelandse centrale bank (RBNZ) tegen mei nog een 
laatste keer haar beleidsrente zou kunnen verlagen tot 1,5%. De publicatie van 
het inflatiecijfer van het 4de kwartaal van 2016 zal wat dit betreft een goede indicator 
zijn. Ondanks de goede fundamentals heeft de NZD gezien zijn recente stijging aan 
opwaarts potentieel verloren.
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Zweedse kroon (SEK)    

De Zweedse kroon (SEK) verloor sinds april aan dynamiek, maar maakte 
rechtsomkeer na de verkiezing van Donald Trump. Ondersteund door de 
stijging van de Zweedse rente en de goede economische statistieken, 

is de SEK opnieuw goed op dreef. 

Verwacht wordt dat de BBP-groei aanzienlijk zal verminderen, maar in 2017 toch in de 
buurt van 2% zal uitkomen. Dit is ruim boven het Europese gemiddelde. De aangename 
verrassing komt van de inflatie, die sinds half 2015 constant stijgt, maar met 1,7% nog 
steeds onder het doel van de Zweedse centrale bank (Riksbank) blijft. Die kondigde aan 
dat ze haar beleidsrente op -0,5% houdt en verlengde haar aankoopprogramma van 
overheidsobligaties met zes maanden, wat door de markt verwacht werd. Voor het eerst 
werd deze beslissing echter niet unaniem genomen. 

Ook al blijft het discours accommoderend, het is niet uitgesloten dat de Riksbank haar laatste 
pijlen heeft verschoten. Voorlopig is een koerswijziging echter niet aan de orde. Rekening 
houdend met de inflatieverwachtingen en de gunstige omstandigheden voor de Zweedse 
economie, lijkt de SEK ons ondergewaardeerd en zien wij nog opwaarts potentieel. 

Noorse kroon (NOK)    

De Noorse kroon (NOK), traditioneel sterk afhankelijk van de prijzen van 
olieproducten, versnelde zijn opmars met de eindejaarsrally van de olie. 

Verleden jaar heeft de groei sterk geleden onder uitblijvende investeringen in 
de oliesector, die bijna 20% van het BBP vertegenwoordigt. Het moeilijkste lijkt achter de 
rug, en de economische groei zou in 2017 op 1,6% afklokken. 

Van 3,7% in 2016 zou de inflatie in 2017 dalen tot 2,7%, grotendeels dankzij de appreciatie 
van de NOK. Deze daling komt erg gelegen voor de Noorse centrale bank (Norges Bank), die 
daardoor haar beleidsrente op 0,5% kon houden. In haar laatste mededeling onderstreepte 
de Norges Bank wel de risico’s op oververhitting in de vastgoedsector én de zeer hoge 
schuldgraad van de gezinnen. Hierdoor zou elke bijkomende versoepeling het Noorse 
financieel systeem kunnen destabiliseren. In deze context verwachten wij niet dat de 
Norges Bank haar rente nog zal verlagen. Op het huidige niveau lijkt de NOK ons 
correct gewaardeerd. 
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Polen

Groot-Brittannië

Poolse zloty (PLN)     

De Poolse zloty (PLN) sloot 2016 af met een daling. Heen en weer getrokken 
tussen politieke spanningen en solide economische statistieken was de PLN 
erg volatiel tegenover de euro. De terugval aan het einde van het jaar door 

dalende investeringen zal de Poolse economie niet verhinderen om in 2016 met 2,8% te 
groeien. Voor 2017 zou die groei zelfs kunnen versnellen tot boven de 3% onder impuls 
van de privéconsumptie. De PMI indicatoren gaan overigens in die richting en geven aan dat 
de economische activiteit stevig op koers blijft. 

Deze goede economische conjunctuur stelde Polen in staat om uit de deflatie te geraken 
waarin het land sinds meer dan 2 jaar verstrikt zat. Zodoende zou de inflatie verder 
kunnen stijgen tot 1,4% in 2017. Die ontwikkeling zal de Poolse centrale bank (NBP) een 
adempauze bezorgen. Wellicht zal de NBP haar beleidsrente in 2017 onveranderd laten op 
1,5%. 

De begroting lijkt echter gebaseerd op te ambitieuze groeiverwachtingen en zou de regering 
kunnen verplichten om haar doelen bij te stellen. In dat geval wordt ook verwacht dat Moody’s 
de rating van Polen zal verlagen tot A3. De PLN bevindt zich momenteel boven onze 
koersdoelstelling.

Britse pond (GBP)    

Het Britse pond (GBP) gaat door een moeilijke periode in afwachting van de 
onderhandelingen over de brexit. Eind 2016 was nog gunstig, maar het 
ontslag van de EU-ambassadeur en de onwrikbare toon van premier Theresa 

May, brachten het pond begin 2017 opnieuw onder druk. Tot op heden bood de Britse eco-
nomie beter weerstand dan wat de Bank van Engeland (BoE) voorspelde. 

Wat de vertrouwensindicatoren betreft, staat de PMI index (indicator van de aankoopdirec-
teurs) van de industrie op het hoogste niveau in 2,5 jaar. De indicatoren van de diensten 
wisten de consensusverwachtingen driemaal op rij te overtreffen. De BBP-groei versnelde 
de laatste tijd en nadert nu 2,1% voor 2016, wat de beste prestatie onder de landen van 
de G7 is.

Toch hangt de vrees voor een “hard brexit” nog steeds boven de Britse economie. Dit zal 
op korte termijn op de groei wegen, die voor dit jaar op 1,2% wordt verwacht, terwijl de 
inflatie haar stijgende trend zal verderzetten als gevolg van de duidelijke depreciatie van het 
pond. In deze omstandigheden zal de BoE waarschijnlijk kiezen voor een status quo. Dit jaar 
zal het pond volatiel blijven en in belangrijke mate afhankelijk van hoe de brexit wordt 
afgehandeld. Op korte termijn is er teveel onzekerheid en het risico op een daling is reëel.
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Turkse lira (TRY)     

Na een jaar in het teken van talloze geopolitieke incidenten, zet de Turkse 
lira (TRY) ook begin 2017 zijn neergang voort. Momenteel lijkt alles 
zich tegen de TRY te keren. 

De macro-economische fundamentals verzwakken en worden ondermijnd door de 
aanslagengolf en de ernstige interne crisis. De economische groei vertraagt, maar 
zou in 2017 toch uitkomen op 3%. Ook de prijsstijging van olie weegt op de Turkse 
economie, omdat deze de inflatie aanwakkert, die in 2017 zou kunnen stijgen tot 8,4%. 
Dat is 3,4% boven het door de Turkse centrale bank (CBT) beoogde niveau. Eind 2016 
stelde die CBT de markten teleur door haar monetair beleid ongewijzigd te laten, ondanks 
de hoge inflatierisico’s. 

Tot slot zou de Turkse lira ook te lijden hebben onder het protectionistische beleid 
dat Donald Trump wil voeren en onder de aantrekkelijke renteniveaus in de Verenigde 
Staten. De kapitaaluitstroom zou dus kunnen aanhouden en de financiering van 
een recorddeficit bemoeilijken. Gezien de vele negatieve factoren zal de TRY zeer volatiel 
blijven en wellicht enkele correcties ondergaan.

Turkije

Zuid-Afrika

Zuid-Afrikaanse rand (ZAR)      

De Zuid-Afrikaanse rand (ZAR) eindigde 2016 met een positieve noot met een 
jaarprestatie in de buurt van 15% tegenover de euro. De recente economische 
statistieken wijzen op een duidelijke verbetering van de Zuid-Afrikaanse 

economie. De BBP-groei zou van 0,5% in 2016 stijgen tot 1,4% in 2017, terwijl de inflatie 
zou krimpen van 6,3% tot 5,7% in 2017. Ook de handelsbalans herstelde zich gedeeltelijk. 

Wellicht zal de politieke situatie de nodige dosis onzekerheid met zich meebrengen, maar wij 
denken dat met het einde van de gerechtelijke vervolgingen tegen de minister van financiën 
het ergste achter de rug is. Zo zou Zuid-Afrika kunnen ontsnappen aan een verlaging van 
zijn rating door het agentschap S&P en vermijden dat het in de categorie “junk” belandt. 

Wat het monetaire beleid betreft, liet de Zuid-Afrikaanse centrale bank (SARB) haar beleidsrente 
ongewijzigd op 7%. Maar bij het lezen van het persbericht wordt het duidelijk dat de cyclus 
van renteverhogingen zijn einde nadert. In de tweede helft van 2017 zou zelfs een verlaging 
mogelijk zijn. Gezien de verbeterende fundamentals en de minder gespannen politieke situatie 
lijkt de ZAR ons ondergewaardeerd en heeft hij momenteel een hoog stijgingspotentieel 
in zich, zij het dan niet zonder volatiliteit.
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Braziliaanse real (BRL)      

Sinds de val van de regering Rousseff half 2016 en dankzij de hoop op economische 
en maatschappelijke vernieuwing die daarmee gepaard ging, zette de Braziliaanse 
real (BRL) een indrukwekkende koersstijging in. De eerste hervormingen 

van de nieuwe president Michel Temer in de strijd tegen het begrotingstekort en om de 
Braziliaanse economie aan te zwengelen, beginnen stilaan vruchten af te werpen. 

Brazilië, dat sinds ruim 2 jaar in een zware recessie verkeerde, zou dit jaar overeind kunnen 
krabbelen met een groei die op 0,5% wordt geraamd. Ook de sterke terugval van de inflatie 
(van 10,7% begin 2016 tot 6,6% eind 2016) bood de Braziliaanse centrale bank (BCB) de 
nodige ruimte om een cyclus van renteverlaging aan te vatten. Ze voerde sinds oktober drie 
verlagingen van de beleidsrente (Selic) door, van 14,25% tot 13%. 

Wij verwachten in de loop van het jaar nog verlagingen, waardoor de Selic tegen eind 2017 op 
10,5% zou kunnen uitkomen. Toch blijft de Braziliaanse economie kwetsbaar en de sociale en 
economische ongelijkheid enorm. Het werk van de nieuwe president begint pas en er staan de 
Brazilianen nog heel wat impopulaire hervormingen te wachten. Als de Braziliaanse economie de 
komende maanden aan kracht wint, dan zou de BRL daarvan kunnen blijven profiteren. Ondanks 
de sterke appreciatie biedt de BRL nog een beperkt opwaarts potentieel tegenover de euro.
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Mis niets van de actualiteit 
op de markten.
Volg onze analyses en adviezen op 
www.deutschebank.be/nieuws 


