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Amerikaanse dollar (USD)  
De Amerikaanse dollar (USD) bereikte zopas zijn laagste niveau van het jaar te-
genover de euro. De beleggers wachten in de Verenigde Staten nog steeds op 
concrete vooruitgang in de hervormingen van Donald Trump, maar ze waren 

wel opgelucht met het resultaat van de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen, 
wat de euro versterkte.

Globaal waren de economische indicatoren in de eurozone beter dan verwacht, waardoor de 
eenheidsmunt zich wist te versterken. Het is overigens niet uitgesloten dat deze tendens op 
korte termijn zal aanhouden. Op middellange en lange termijn verwachten wij echter 
dat het renteverschil in het voordeel van de Amerikaanse dollar zal spelen. Terwijl de 
ECB nog niet aan het begin staat van een wijziging in haar monetair beleid, heeft de Fed al 
een cyclus van renteverhogingen ingezet. Wij verwachten dit jaar in de VS nog 2 rente-
verhogingen en daarna een voortzetting van de normalisatie van haar beleid. 

Wat de fundamentals betreft, wachtte de Amerikaanse economie de initiatieven van 
Donald Trump niet af om haar goede dynamiek te bewaren. In het geheel blijkt uit de re-
cente statistieken dat de mondiale economische locomotief goed en wel op de sporen staat. 
Dit jaar zou de Amerikaanse groei uitkomen op 2,2%, om volgend jaar te versnellen tot 2,5%.

In deze context blijven wij structureel positief voor de Amerikaanse dollar, maar op 
korte termijn sluiten we een volatielere periode niet uit. Wij blijven bij onze verwachting van 
een pariteit tegenover de euro op een horizon van 12 maanden.

Canadese dollar (CAD)
De Canadese dollar (CAD) kende een zeer volatiel jaarbegin, met enerzijds 
de publicatie van goede economische indicatoren en anderzijds de terugval van 
de olieprijzen. 

De Canadese economie is sterk afhankelijk van de oliemarkt. Behoudens een sterk 
verstoord evenwicht tussen productie en verbruik, verwachten wij een stabilisering van de 
olieprijs in 2017. Bovendien profiteert de Canadese economie momenteel ten volle van het 
wereldwijde herstel, wat zich vertaalt in een hoge privéconsumptie en een arbeidsmarkt die 
zich beter dan verwacht overeind hield. Gezien de goede gezondheid van de Canadese 
economie stelden wij onze groeiprognose voor 2017 bij van 1,9% naar 2,3%. De infla-
tie trekt eveneens aan, maar met 1,4% blijft ze onder de doelstelling van de Canadese cen-
trale bank (BoC). Zij liet haar beleidsrente begin april onveranderd op 0,5% na de publicatie 
van beter dan verwachte economische cijfers. 

Opdat de BoC haar beleidsrente zou optrekken, moet de inflatie boven de 2%-drempel uit-
komen. Zij zal ook de evolutie van de economische en diplomatieke relaties met de belang-
rijkste handelspartner, de Verenigde Staten, op de voet volgen. Als Donald Trump zijn 
protectionistisch discours intoomt en de olieprijs stand houdt, zal de tendens van 
de CAD omkeren tegenover de euro.
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Australische dollar (AUD)
Net als andere munten die sterk afhankelijk zijn van grondstoffen, was de 
Australische dollar (AUD) de voorbije weken volatiel en had hij te lijden onder 
de terugval van ijzererts en steenkool. Het goede nieuws uit China, een 

belangrijke handelspartner voor Australië, kon de kapitaaluitstroom echter beperken. 

Globaal genomen zijn wij optimistisch voor wat de Australische economie betreft. 
Dankzij de sterker dan verwachte uitvoer is voor het eerst in 40 jaar een overschot op de 
lopende rekening mogelijk. Ook al vertraagde de groei ten opzichte van 2016, een tempo 
van meer dan 2% blijft waarschijnlijk. Goede economische statistieken zoals de arbeids-
markt, de bloeiende mijnbouwsector of de opvering van de industriële activiteit staan in 
contrast met een privéconsumptie die verbazend laag blijft en een vastgoedmarkt die stilaan 
oververhit geraakt. De inflatie is dan weer op de goede weg, maar met 1,5% nog steeds 
onder het door de Australische centrale bank (RBA) vooropgestelde niveau. De RBA 
liet haar beleidsrente voorlopig onveranderd op 1,5% voor de 7de vergadering op rij, maar 
gaf wel aan bereid te zijn tussen te komen, mocht de vastgoedmarkt op dit elan doorgaan. 
Toch verwachten wij geen tussenkomst van de RBA voor de 2de helft van 2017.

Op zijn huidige niveau heeft de Australische dollar nog potentieel, maar dit lijkt ons 
op korte termijn veeleer beperkt.

Nieuw-Zeelandse dollar (NZD)
De koers van de Nieuw-Zeelandse dollar (NZD) steeg bijna 7 maanden, maar 
kreeg het moeilijker in het begin van de lente. Oorzaken waren een terugval 
van de melkprijs en de negatieve commentaren over de standvastigheid van de 

NZD vanwege de Nieuw-Zeelandse centrale bank (RBNZ).

De groei van de Nieuw-Zeelandse economie wordt ondersteund door de binnenlandse 
markt en een recordaantal toeristen. Voor dit jaar wordt 3,5% vooropgesteld, wat een 
van de sterkste groeiprestaties is onder de ontwikkelde landen. De inflatie ligt sinds 
bijna 2 jaar in de buurt van 0%, maar trekt nu eindelijk aan en bereikte in maart 
2%, het hoogste niveau sinds 2011. Dit doet ons vermoeden dat de RBNZ het geweer 
definitief van schouder zal veranderen en een minder accommoderend beleid zal gaan 
voeren. Toch waarschuwde de RBNZ onlangs dat een te sterke munt de uitvoer kan 
schaden. Vandaar verwachten we dat zij zal wachten om de rente op te trekken en in 
2017 op 1,5% zal blijven. 

De commentaren van de Nieuw-Zeelandse centrale bank temperen voorlopig de eu-
forie, maar de tendens op langere termijn in de richting van een koersstijging 
van de kiwi (NZD) blijft intact. De recente zwakte is volgens ons slechts tijdelijk en 
kan als een opportuniteit worden beschouwd.
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Zweedse kroon (SEK)
De Zweedse kroon zette het jaar goed in, ondersteund door een stijging van 
de Zweedse rente en goede economische statistieken. Sinds de teleurstellende 
inflatiecijfers van februari, lijkt de SEK nu aan een adempauze toe en wacht hij 

de evolutie van het monetair beleid van de Zweedse centrale bank (Riksbank) af.

Verschillende belangrijke economische indicatoren staan vandaag in het groen. 
Zo blijkt uit het vertrouwen van de verwerkende en dienstensector, de industriële productie 
en de vertrouwensindicatoren die in maart allemaal de verwachtingen overtroffen. 
De Zweedse economie blijft dus op koers en voor 2017 wordt een robuuste bbp-groei 
verwacht van meer dan 2%.

De sinds bijna 20 maanden stijgende inflatie stelde teleur in maart, wat de Riksbank (en 
dus de SEK) onder druk houdt. Zij hield haar beleidsrente ongewijzigd op -0,5% en 
onderstreepte dat de Zweedse economie wel versterkt, maar dat de geopolitieke risico’s 
aanzienlijk blijven. Echter, tegen alle verwachtingen in heeft ze het aankoopprogramma van 
obligaties uitgebreid en verlengd tot het einde van het jaar. Ook al is de recente depreciatie 
van de SEK goed nieuws voor de Zweedse uitvoer, op lange termijn blijft de Riksbank 
voorstander van een opwaardering van de SEK. 

Rekening houdend met de inflatieverwachtingen en de gunstige context waarin de Zweedse 
economie evolueert, zal de SEK zijn opmars hernemen, zij het dan aan een minder 
snel tempo.

Noorse kroon (NOK)
De goede economische statistieken van de voorbije weken konden de 
Noorse kroon (NOK) niet ondersteunen omdat de terugval van de 
olieprijs de bovenhand haalt. 

Olieproducten en de Noorse economie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het 
zwarte goud vertegenwoordigt dan ook meer dan 40% van de Noorse uitvoer en bijna 
25% van het BBP. De investeringen in deze sector zullen wellicht verder dalen, maar 
het ergste lijkt achter de rug volgens de Noorse regering. De meest recente 
macro-economische indicatoren en de vertrouwensindicatoren gaan overigens de goe-
de kant uit en wijzen op een versnelling van de verwerkende activiteit en van de klein-
handelsverkopen voor maart. De groei van de Noorse economie zet zich dus door en 
zou dit jaar uitkomen op 1,6%.

Een kleine schaduwzijde is het inflatiecijfer, dat veel zwakker was dan verwacht voor 
februari (2,5% tegenover 2,9% verwacht), wat de beleggers deed vrezen voor een 
renteverlaging door de Noorse centrale bank (Norges Bank). Uiteindelijk liet zij 
haar beleidsrente ongewijzigd, ervan uitgaande dat de inflatiedaling slechts tijdelijk 
was. De publicatie van het cijfer voor maart van 2,4% doet ons echter vermoeden dat 
de Norges Bank haar beleidsrente nog lange tijd historisch laag zal houden.

De olieprijs zal nog volatiel blijven, maar evolueren rond $ 55 per vat (Brent). De recente 
daling van de NOK lijkt ons overdreven. De munt is momenteel ondergewaardeerd 
en ondersteund door haar economie, valt een koersstijging tegenover de euro 
te verwachten.
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Polen

Groot-Brittannië

Poolse zloty (PLN)
De Poolse zloty (PLN) zette het jaar goed in, aangemoedigd door sterker dan 
verwachte economische statistieken en vertrouwensindicatoren op een hoog 
niveau.

De economische groei blijft op koers en zal in 2017 ongetwijfeld uitkomen boven 3%, 
met name dankzij de privéconsumptie en de opvering van de overheidsinvesteringen. De 
consumptie van de gezinnen wordt ondersteund door de verdere verbetering op de ar-
beidsmarkt (historisch lage werkloosheid en stijgende lonen) en een omgeving van lage 
rentevoeten die de kredietverstrekking stimuleert. Investeringen worden voornamelijk 
voort getrokken door grote projecten die gefinancierd worden door de Europese Unie. De 
aantrekkende inflatie, die ervoor zorgde dat Polen in november vorig jaar uit de deflatie 
ontsnapte, ging op haar elan door en is nu hoger dan 2%. Die stijging geeft de Poolse cen-
trale bank (NBP) de nodige ademruimte voor de toekomst. Zij kan haar beleidsrente dit jaar 
wellicht ongewijzigd laten op 1,5%.

Toch is er niet enkel goed nieuws voor de Poolse economie. De fiscale flexibiliteit 
waardoor de consumptie op een hoog niveau blijft, houdt risico’s in voor de begroting van 
de regering. Politiek blijft de situatie tegenover de Europese Unie erg gespannen in verband 
met de mediavrijheid. Ondanks de globaal genomen positieve evolutie van de Poolse econo-
mie zien wij op korte termijn geen stijgingspotentieel voor de PLN.

Britse pond (GBP)
Het Britse pond (GBP) evolueert nog steeds in een complexe context, maar de 
door premier Theresa May aangekondigde vervroegde verkiezingen, herschud-
de enigszins de kaarten.

Op 8 juni aanstaande trekken de Britten naar de stembus voor nieuwe parlementsver-
kiezingen. Vertrouwend op haar huidige prominente rol wil Theresa May met deze onver-
wachte zet haar mandaat en haar meerderheid in het Parlement verruimen, om zo sterker 
te staan voor de onderhandelingen over de brexit. Bijgevolg denken wij dat die onderhan-
delingen met de EU serener zullen verlopen en minder schade zullen berokkenen aan de 
Britse economie. Vanuit die basis stelden wij onze verwachtingen voor het GBP ook bij. Als 
Theresa May, zoals wij verwachten, een vrij ruime meerderheid behaalt, dan zal het pond 
zich wellicht versterken tegenover het huidige niveau. 

Toch zou het GBP onder druk blijven omdat de Britse economie fundamenteel tekenen van 
ademnood vertoont. De kleinhandelsverkopen voor maart waren verbazend laag, wat erop 
wijst dat de Britten hun uitgaven intomen in de aanloop naar de brexit. Bovendien waren 
de indexen van de industriële productie en van de diensten in februari en maart allemaal 
negatief. Deze slecht georiënteerde indicatoren doen vermoeden dat de groei de komende 
weken zal vertragen. Wel staan ze in contrast met de beter dan verwachte vertrouwensin-
dexen. 

In deze omstandigheden denken wij dat de centrale bank van Engeland (BoE) haar beleidsrente 
ten minste tot eind 2019 ongewijzigd zal laten. Alles in ogenschouw genomen, vertoont 
het GBP nog potentieel, maar de evolutie zal afhangen van de komende verkiezingen 
en van de manier waarop de onderhandelingen over de brexit verlopen.
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Turkse lira (TRY)    
De Turkse lira (TRY) zit momenteel in rustiger vaarwater, na een duizeling-
wekkende terugval doorheen de kaap van 4 TRY voor 1 euro eind januari, 
toen de politieke crisis haar hoogtepunt bereikte. Het referendum over 
de hervorming van de grondwet op 16 april laatstleden, waarmee de 

huidige president alle macht naar zich toetrok, had uiteindelijk weinig impact op de 
nationale munt doordat de beleggers op dit resultaat hadden geanticipeerd.

In de toekomst kan de economische groei een grotere invloed hebben op de markten 
dan de politieke ontwikkelingen. De bbp-groei herstelde in het vierde kwartaal 
van vorig jaar tot 3,5% op jaarbasis, als gevolg van de stimulusmaatregelen die 
doorgevoerd werden na de mislukte staatsgreep van juli 2016. Bovendien zijn de ver-
trouwensindicatoren bemoedigend: de index van de inkoopmanagers van de ver-
werkende sector is terug naar een niveau dat op groei wijst, en bereikte 52,3 punten in 
maart. Dit is de beste waarde sinds eind 2015.

De bezorgdheid omtrent een hoog tekort op de lopende rekening van Turkije (geschat 
op 4,4% van het bbp in 2017) kan wegen op de toekomstige evolutie van de munt. Een 
verdere depreciatie van de Turkse lira zou de inflatie verder naar boven kunnen 
stuwen, die in maart reeds 11,3% bedroeg. Een zwakkere TRY kan ook voor een 
heropleving van de export van goederen zorgen, maar een grotere stabiliteit van de 
binnenlandse politiek zou noodzakelijk kunnen blijken om een herstel van de uitermate 
belangrijke toeristische sector te ondersteunen.

Volgens ons is de TRY aan het huidige niveau ondergewaardeerd, maar de risi-
co’s blijven aanzienlijk.

Turkije

Zuid-Afrika

Zuid-Afrikaanse rand (ZAR)
De opmars van de Zuid-Afrikaanse rand (ZAR) stopte onlangs bruusk 
na bijna 7 opeenvolgende maanden van stijging. De oorzaak was een ernstige 
politieke crisis waarbij de huidige president Zuma tien van zijn ministers uit 

hun ambt ontzette. Sinds midden april heeft de ZAR echter al een gedeelte van de verliezen 
gerecupereerd.

De voorbije politiek turbulente weken zouden een negatieve impact kunnen hebben op 
de Zuid-Afrikaanse economie. Bij de herschikking van de regering werden Pravin Gordhan, 
de gezaghebbende minister van Financiën, samen met 9 andere ministers opzij geschoven, 
allemaal tegenstanders van president Zuma die hem beschuldigen van corruptie. Het directe 
gevolg was dat ratingagentschappen S&P en Fitch de rating van Zuid-Afrika verlaag-
den tot de categorie speculatieve obligaties. De machtsstrijd zou ook gevolgen kunnen 
hebben voor het vertrouwen van de beleggers en kapitaaluitstromen zijn niet uitgesloten. 
In deze context verlaagden wij onze groeiprognose voor Zuid-Afrika met een half 
procent tot 1% voor 2017.

Fundamenteel blijft de Zuid-Afrikaanse economie het echter goed doen met bemoedigende 
indicatoren die wijzen op de goede gezondheid van de landbouw en van de industrie. De 
Zuid-Afrikaanse centrale bank (SARB) van haar kant verklaarde onlangs dat ze niet de inten-
tie had om dit jaar haar rente aan te passen. Rekening houdend met de recente verzwak-
king vertoont de ZAR een mooi stijgingspotentieel op middellange termijn, maar 
zolang de politieke situatie niet is gestabiliseerd, zal de volatiliteit hoog blijven.

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

2012 2013 2014 2015 2016 2017

9,0

10,8

12,6

14,4

16,2

18,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017

EUR/TRY

EUR/ZAR

6



Braziliaanse real (BRL)
Na 14 maanden van koersstijging ondersteund door de hoop op economische en 
sociale verandering, last de Braziliaanse real (BRL) nu een adempauze in. 

Langzaam maar zeker tracht de nieuwe Braziliaanse president Michel 
Temer de Braziliaanse economie opnieuw op de sporen te krijgen. Maar tegen een 
achtergrond van vermeende corruptie bij invloedrijke leden van de regering en van soci-
ale ontevredenheid is het niet altijd eenvoudig om de nodige hervormingen door te 
duwen. Zo geraakt de meest recente, de hervorming van de sociale zekerheid waarbij de 
pensioenleeftijd van 54 op 65 jaar zou worden gebracht, voorlopig niet door het Congres. 
Nochtans gaat het om een zeer belangrijke ingreep omdat ze een voorwaarde is voor de 
fiscale en economische slaagkansen van het herstel.

De Braziliaanse economie heeft zich bijna uit de stagflatie gehesen. Dat blijkt uit de 
statistieken zoals de vertrouwensindexen, de groei of de inflatie die op haar laagste peil in 
bijna 7 jaar zit. Wij verwachten dat die tendens zich zal doorzetten met een groei die kan 
uitkomen op 0,5% dit jaar en een inflatie die daalt tot 4%. In die context zal de Braziliaanse 
centrale bank (BCB) wellicht sneller haar beleidsrente (Selic) verlagen om zo de con-
sumptie en de investeringen aan te zwengelen. Komende van 12,25% vandaag zou de BCB 
de Selic tegen eind 2017 kunnen verlagen tot 9%.

Wij denken dat de hervormingen zullen worden voortgezet, ook al zullen ze soms pijnlijk zijn, 
en dat de Braziliaanse economie daarvan zal profiteren. In deze context schuilt er in de BRL 
nog een stijgingspotentieel, maar net als de munten van andere opkomende landen, niet 
zonder volatiliteit.
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