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Amerikaanse dollar (USD)  
De Amerikaanse dollar (USD) heeft het sinds 1 januari moeilijk tegenover de 
euro en dit om zowel economische als politieke redenen. De conjuncturele indi-
catoren in de eurozone wisten sinds begin dit jaar positief te verrassen, waardoor 

beleggers hun groeiverwachtingen voor de regio opwaarts bijstellen. Ook de overwinning van Em-
manuel Macron in Frankrijk stelde de markten gerust en versterkte de hoop dat de Frans-Duitse as 
een nieuw elan zal geven aan het Europese project. 

Tot slot was er teleurstellend nieuws uit de Verenigde Staten: de Amerikaanse economie 
verloor vaart tijdens het eerste kwartaal en Donald Trump boekte nauwelijks vooruitgang met zijn 
hervormingen. Op korte termijn zal het momentum gunstig blijven voor de euro, maar wij verwach-
ten geen sterke en duurzame koersstijging. In de eerste plaats verwachten de markten misschien 
te veel op korte tijd van de eurozone en wij denken dat er nog steeds risico’s zijn die de volatiliteit 
kunnen verhogen (brexit, Italië). Bovendien wordt verwacht dat de groei in de Verenigde Staten 
zal versnellen vanaf de tweede jaarhelft en die van de eurozone zal overtreffen. 

Op monetair vlak zal het enthousiasme over de strategische koerswijziging van de ECB, aangewak-
kerd door de verklaringen van Mario Draghi eind juni, gedeeltelijk wegebben en zal de aandacht 
van de markt zich opnieuw op de initiatieven van de Fed richten. Verwacht wordt dat de Fed haar 
beleidsrente nog tweemaal zal optrekken en voortgaan met de afbouw van haar balans tegen 
half 2018. Zodoende zal het renteverschil opnieuw belangrijker worden en in het voordeel 
van de dollar spelen. 

Rekening houdend met al deze elementen stelden wij onze prognose voor de wisselkoers 
euro-dollar bij van 1 tot 1,10 op een horizon van 12 maanden.

Canadese dollar (CAD)
Hoewel de lage olieprijs niet in het voordeel speelde van de Canadese dollar (CAD), 
kon de munt zich toch optrekken aan de gunstige statistieken van de voorbije 
maanden en aan de eerste renteverhoging door de Bank van Canada (BoC) 

sinds 7 jaar. 

De Canadese economie is opnieuw op dreef en wordt ondersteund door de consumptie van 
de huishoudens en de aantrekkende export. Dit herstel op een bredere basis weerspiegelt 
zich ook op de arbeidsmarkt: het tweede kwartaal was qua jobcreatie het beste sinds 2010 
en de werkloosheid (6,5%) daalde tot het laagste niveau sinds 2008. 

Wij verwachten dat de groei dit jaar zal uitkomen op 2,5% en op 2,2% volgend jaar. De BoC 
nam akte van deze positieve ontwikkelingen en stelt vertrouwen in het feit dat de economie 
tegen het einde van het jaar haar volle potentieel zal bereiken. Ze is ook van oordeel 
dat de lage inflatie, die in mei op 1,3% bleef steken, toe te schrijven is aan tijdelijke factoren 
en op middellange termijn zal stijgen tot de beoogde 2%.

De BoC zal de evolutie van de vastgoedmarkt, de olieprijs en het handelsbeleid van de 
Verenigde Staten (cf. heronderhandeling van het Noord-Amerikaanse vrijhandelsakkoord) 
op de voet volgen, gezien het toegenomen belang van de uitvoer voor de groei. Haar 
monetair beleid zal ze afstemmen op de cijfers die gepubliceerd zullen worden, maar 
behoudens verrassing verwachten wij een volgende verhoging van de beleidsrente 
van 0,75% tot 1% in oktober. In deze context en na de recente stijging biedt de CAD een 
gematigd stijgingspotentieel.
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Australische dollar (AUD)
Ondanks een bewogen tweede kwartaal houdt de Australische dollar 
(AUD) sinds begin dit jaar goed stand. Hij kon met name steunen op de 
recente opvering van de zeer volatiele prijs van ijzererts, op de gunstige 

indicatoren in China, die de positieve oriëntatie van de groei bevestigen, en op de gevoelige 
daling van het lopende tekort voor het voorbije jaar (minder dan 1% van het BBP tegenover 
een gemiddeld niveau van ongeveer 5% in het verleden). 

De groei in Australië zou geleidelijk aantrekken, maar nog niet alle indicatoren staan op groen. 
De privéconsumptie wordt afgeremd door de hoge schuldgraad van de gezinnen en de 
zwakte van de salarissen, terwijl de bedrijven terughoudend zijn om te investeren. 

Bovendien blijft de inflatiedruk beperkt. Vandaar dat wij verwachten dat de Australische 
centrale bank (RBA) het herstel zal blijven ondersteunen. Ze zal haar beleidsrente 
op een historisch bodempeil van 1,50% houden tot er duidelijke tekenen zijn van een 
verbetering van de binnenlandse vraag en een opwaartse loonevolutie. De accommoderende 
positie van de RBA staat in contrast met het recente voornemen van andere centrale banken 
om werk te maken van een normalisering van hun monetair beleid. Hierdoor speelt het 
renteverschil iets minder in het voordeel van de AUD. 

Hoewel dit vooruitzicht deels weerspiegeld wordt in de koers van de AUD, zal het 
stijgingspotentieel hierdoor beperkt worden.

Nieuw-Zeelandse dollar (NZD)
Net als andere munten die sterk beïnvloed worden door grondstoffen, legde de 
Nieuw-Zeelandse dollar (NZD) een hobbelig parcours af sinds begin dit jaar. 
Toch kan hij steunen op gunstige economische fundamentals. 

Gedragen door een netto immigratie op recordniveau en de zeer lage rentevoeten, laat 
Nieuw-Zeeland een sterke groei optekenen van de binnenlandse vraag. De vertrouwens-
indicatoren staan op hoog niveau. De buitenlandse handel profiteert van het wereldwijde 
herstel. Vooral de inkomsten uit de uitvoer van zuivelproducten (voornaamste uitvoerproduct 
van het land) profiteren van het herstelde marktevenwicht na twee crisisjaren en van de 
stijgende vraag uit China. 

De BBP-groei zou dit en volgend jaar meer dan 3% bedragen en daarmee het peloton 
van de grote geïndustrialiseerde landen aanvoeren. De inflatie doet het sinds eind vorig jaar 
beter en het economisch herstel zou in de toekomst een duurzame stijging van de inflatie 
moeten bevorderen. In deze context zou de Nieuw-Zeelandse centrale bank (RBNZ) volgens 
ons sneller dan verwacht door de markten een cyclus van monetaire verstrakking kunnen ops-
tarten, temeer daar ze zich minder dan voordien zorgen lijkt te maken over de sterkte van de 
NZD in het licht van de stijging van de uitvoerprijzen. 

Vandaar dat wij verwachten dat de RBNZ begin 2018 haar beleidsrente zal optrekken van 1,75% 
naar 2%. Het vooruitzicht van hogere rentevoeten zou op middellange termijn steun 
moeten bieden aan de NZD.
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Zweedse kroon (SEK)
Na een door winstnames overheerste lente herstelde de Zweedse 
kroon (SEK) eind juni doordat de beleggers een minder soepel monetair beleid 
verwachten vanwege de Zweedse centrale bank (Riksbank). 

Zoals de markten anticipeerden, zette de goede dynamiek van de Zweedse economie de 
Riksbank ertoe aan om zich iets minder accommoderend op te stellen. Het ziet ernaar uit dat 
de groei op zijn elan doorgaat en bijna 3% zal bereiken in 2017, gestimuleerd door de 
privéconsumptie, de export en de uitstekende gezondheid van de arbeidsmarkt. De inflatie 
kwam van haar kant in juni uit op 1,7%, wat alweer iets dichter is bij de vooropgestelde 2%. 
Tijdens de laatste vergadering op 4 juli erkende de gouverneur van de Riksbank voor het 
eerst dat als de economische fundamentals blijven verbeteren, het niet uitgesloten is dat 
deze het geweer van schouder zal veranderen. 

De oudste centrale bank ter wereld liet haar beleidsrente onveranderd op -0,5% en voorziet 
geen eerste verhoging voor midden 2018. De aankopen van activa (QE) worden doorgezet 
tot eind 2017. Tegelijk blijft de Riksbank de ECB aandachtig volgen, die de koers van haar 
monetair beleid nog niet wijzigde. 

Ondersteund door een gunstige economische omgeving zal de SEK zijn koersstijging 
doorzetten. De Riksbank blijft de voorkeur geven aan een geleidelijke appreciatie van de 
munt, maar moet tegelijk een te snelle stijging vermijden. In deze context zijn wij op lange 
termijn structureel positief voor de Zweedse kroon.

Noorse kroon (NOK)
Sinds begin dit jaar lijdt de Noorse kroon (NOK) onder de lage olieprijzen, 
die onder druk blijven als gevolg van een productie die de consumptie 
ruimschoots overtreft. 

Ondanks deze hinderpaal vertoont de Noorse economie nog steeds tekenen van 
herstel en, volgens de Noorse centrale bank (Norges Bank), lijkt ze de crisis van de 
olie-industrie overwonnen te hebben. De groei houdt relatief goed stand en zou 
voor 2017 uitkomen op 1,6% om daarna op haar elan door te gaan en in 2018 verder 
richting 2% te evolueren. Deze verbetering vertaalt zich ook in de vertrouwensindicatoren, 
met name die van de industrie, die op het hoogste peil staan in 4 jaar. 

De Norges Bank verwerpt het idee om haar beleidsrente nog verder te verlagen. 
Ze is anderzijds wel van oordeel dat herstel altijd ondersteund moet worden door een 
expansionistisch monetair beleid. Hiermee wil ze een duurzame stijging van de inflatie 
stimuleren. Hoewel deze nog lager is dan eind 2016, was de inflatie in juni veel hoger dan 
verwacht. De Norges Bank liet haar beleidsrente dan ook onveranderd op 0,5%. Tegelijk 
herhaalde ze haar intentie om deze voor een lange periode op dit niveau te behouden 
(eventueel tot in 2019), afhankelijk van de evolutie van de inflatie. 

Wij behouden ons gunstig advies voor de NOK en verwachten dat die vroeg of laat 
zal profiteren van de verbeterde economische fundamentals. Op korte termijn kan de 
volatiliteit van de olieprijzen echter spelbreker blijven.
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Polen

Groot-Brittannië

Poolse zloty (PLN)
De Poolse zloty (PLN) last momenteel een adempauze in na de forse stijging 
sinds eind vorig jaar. 

De groei kwam tijdens het eerste kwartaal uit op 4% op jaarbasis, boven de 
verwachtingen van de beleggers. De economische vooruitzichten blijven gunstig. De 
Poolse economie profiteert van een opverende privéconsumptie en van de financie-
ring van grote investeringsprojecten door de Europese Unie (programma 2014-2020). 
Ook de uitvoer doet het goed dankzij het economisch herstel in de eurozone en de goede 
positie van Polen in de bevoorradingsketen van de zone. De factoren die de groei bevorde-
ren zouden ook de komende maanden blijven bestaan, waardoor de groei dit jaar 3,4% en 
volgend jaar 3,2% kan bereiken. 

Ondanks de verbeterde conjunctuur en de verdere daling van de werkloosheid, blijft de 
inflatiedruk gering: de inflatie daalde tot 1,5% in juni en de kerninflatie (buiten energie en 
voeding) blijft onder 1%. In deze context liet de Poolse centrale bank (NBP) haar beleidsrente 
onveranderd op 1,5%. Zij verwacht niet dat de inflatie de beoogde 2,5% zal behalen 
voor 2018 en is dus niet gehaast om haar monetair beleid bij te sturen. 

In de koers van de PLN zijn de goede gezondheid van de Poolse economie en een eerste 
renteverhoging tegen eind 2018 reeds verrekend. Op het huidige niveau zijn wij neutraal 
voor deze munt.

Britse pond (GBP)
Het Britse pond (GBP) maakt sinds begin dit jaar een jojobeweging. Het 
resultaat van de vervroegde verkiezingen, waarbij de Conservatieve Partij haar 
absolute meerderheid in het Parlement verloor, voegde nog een dosis 

onzekerheid toe voor een munt die reeds in de greep is van kwetsbare fundamentals. 

De groeivooruitzichten voor 2017 (1,6%) en 2018 (1,3%) zijn somber: de privéconsumptie 
loopt vast als gevolg van de daling van de reële inkomsten, wat zich vertaalt in een daling van 
de kleinhandelsverkopen en van de nieuwe inschrijvingen van voertuigen. Ook de politieke 
onzekerheid weegt op het vertrouwen en de investeringen van de bedrijven. 

Deze situatie maakt de opdracht van de Bank of England (BoE) er niet eenvoudiger op in de 
uitrol van haar monetair beleid. De BoE zou geneigd kunnen zijn om haar beleidsrente 
op te trekken om de inflatie (+2,9% in mei) af te remmen. Echter, een volledige cyclus 
van renteverhoging is weinig waarschijnlijk gezien de slabakkende consumptie. Hierdoor 
zal het pond op weinig ondersteunende factoren kunnen rekenen. Het is evenwel nog 
te vroeg om te speculeren over een zachtere brexit als gevolg van de verkiezingsuitslag. 
De bewegingsvrijheid van de regering is bijzonder beperkt om een compromis met de 
EU te onderhandelen en het risico op een ongecontroleerde brexit, met een uitgesproken 
negatieve impact op de Britse economie, is niet onbestaand. 

In deze omstandigheden zal het Verenigd Koninkrijk moeilijkheden blijven ondervinden om 
het aanzienlijke lopend tekort (bijna 4% van het BBP) te financieren. Wij verwachten dat 
het pond de komende maanden onder druk zal blijven.
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Turkse lira (TRY)    
De rustperiode begin dit jaar was van korte duur voor de Turkse lira (TRY), die 
tegen een achtergrond van geopolitieke spanningen opnieuw in de buurt 
van zijn historisch bodempeil tegenover de euro noteert. 

De toenadering tussen Turkije en Qatar in de Midden-Oostencrisis droeg zo mogelijk 
nog bij tot de spanning in deze explosieve regio van de wereld. Turkse bedrijven zijn 
zeer actief in Qatar en verwelkomden het gebaar, in tegenstelling tot de beleggers 
voor wie het risico op korte termijn te groot is geworden. 

Ondanks de geopolitieke instabiliteit geeft de Turkse economie blijk van veerkracht. 
De BBP-groei bereikte 5% op jaarbasis tijdens het eerste kwartaal, getrokken door de stijgende 
privéconsumptie, het herstel van de uitvoer naar Europa en de overheidsinvesteringen. Ook 
al wijzigde de regering onlangs haar berekeningswijze, deze stijging overtreft hoe dan ook 
ruimschoots de verwachtingen. Dankzij de budgettaire herstelmaatregelen zou de groei 
kunnen uitkomen op 4,3% in 2017 alvorens te vertragen tot 3,4% in 2018. De inflatie daalde 
van 11,7% in mei tot 10,9% in juni, voornamelijk dankzij de daling van de voedselprijzen. 
Dit niveau blijft echter ver boven de doelstelling van de Turkse centrale bank (CBT). 
Zij liet haar renteniveau op een week ongewijzigd op 8% en is niet zinnens hierin 
verandering te brengen. 

De economische fundamentals zijn bemoedigend en pleiten voor een koersstijging 
van de TRY. Toch zal de sterk ondergewaardeerde munt volatiel blijven door de vele 
onzekerheden. Deze context zal ook de financiering van het aanzienlijke lopende tekort van 
het land (geraamd op 4,5% in 2017) er niet eenvoudiger op maken.

Turkije

Zuid-Afrika

Zuid-Afrikaanse rand (ZAR)
De Zuid-Afrikaanse rand (ZAR) kende een moeilijk voorjaar als gevolg 
van de politieke crisis en het feit dat de grootste industriële economie van het 
Afrikaanse continent opnieuw wegzakte in recessie. 

Nadat hij de ministers ontsloeg die hem niet goed gezind waren, tracht president Zuma 
vandaag de Grondwet aan te passen om het mandaat van de centrale bank van Zuid-Afrika 
(SARB) te veranderen en haar de rol van behoeder van de waarde van de Zuid-Afrikaanse 
rand te ontnemen. Tegelijk kwam de economie tijdens het eerste kwartaal 2017 op-
nieuw in een recessie terecht. Na een laatste kwartaal 2016 dat al in het rood eindigde, 
zakte de groei tijdens de eerste drie maanden van dit jaar weg tot -0,7%. 

Met uitzondering van de mijnbouw- en landbouwsectoren kromp de Zuid-Afrikaanse economie 
in haar totaliteit. Tot overmaat van ramp bleef de werkloosheid stijgen tot een piek van 27,7% 
in juni. 

Licht hoopgevend is dat het lopende tekort langzaam daalt, van -6,7% van het BBP eind 
2013 tot -2,1% vandaag, voornamelijk dankzij externe financiering. Zuid-Afrika sluit overigens 
niet uit dat het zal aankloppen bij het IMF om zijn financieringsbehoeften te lenigen. 
Ook de daling van de inflatie (5,4% in mei) is goed nieuws, omdat dit de SARB de nodige 
armslag geeft om haar beleidsrente te verlagen en zo de economie te ondersteunen. 

Wij verwachten niet dat de Zuid-Afrikaanse economie lang in recessie zal blijven. Toch is de 
wankele politieke omgeving niet van aard om de beleggers gerust te stellen. De ZAR zou zijn 
recente terugval kunnen goedmaken, maar de kans op een duurzaam stijgingspotentieel 
lijkt ons beperkt.
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Braziliaanse real (BRL)
De Braziliaanse real (BRL) kreeg opnieuw af te rekenen met een gespannen 
politiek klimaat en verloor half mei zelfs 10% nadat een opname bekend 
raakte waarop te horen is dat de huidige president Michel Temer instemde met 
de betaling van smeergeld. 

Na de afzetting van de vorige president Dilma Rousseff vorig jaar en de beschuldigingen aan het 
adres van Michel Temer dit jaar, werd Lula, de favoriet voor de volgende presidentsverkiezingen, 
zopas veroordeeld tot 9 jaar cel wegens corruptie. Het Braziliaanse politieke systeem in zijn 
geheel wankelt. Met deze vertrouwenscrisis lijkt het voor de regering steeds moeilijker om 
haar sowieso al impopulaire hervormingen door te voeren. 

Afgezien van dit gerechtelijk kluwen stelt de Braziliaanse economie het beter. De groei voor 
het eerste kwartaal kwam uit op 1% en betekent officieel het einde van de lange en pijnlijke 
recessie voor Brazilië. Naast de aantrekkende consumptie profiteert de uitvoer van de stijging 
van de grondstoffenprijzen en de groei in China. Bovendien daalde de inflatie in juni tot 3%, 
het laagste niveau sinds 10 jaar. De Braziliaanse centrale bank (BCB) herhaalde dat haar 
monetair beleid gericht blijft op herstel, ondanks de politieke strubbelingen. 

In deze context verwachten wij dat de BCB haar cyclus van renteverlaging zal doorzetten. 
De beleidsrente, die momenteel 10,25% bedraagt, zou tegen het einde van het jaar afgebouwd 
worden tot 8%.  

Ook al lijkt de Braziliaanse economie uit het dal te kruipen, aan onzekerheden is er geen gebrek. 
Op middellange termijn zien wij geen stijgingspotentieel meer voor de BRL.
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