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In het kort 
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Euro  De ECB heeft een vervolg gegeven aan de policy shift van de Federal Reserve. Tijdens de bijeenkomst in juli werden 

de nodige voorbereidingen getroffen voor een renteverlaging, en ook een nieuw QE-programma lijkt weer tot de 

mogelijkheden te behoren. In combinatie met de toenemende probabiliteit van een no-deal Brexit wegen deze 

factoren op de waarde van de euro.  

US dollar  Op 31 juli zet de Federal Reserve waarschijnlijk met de eerste renteverlaging in de langste expansionaire cyclus ooit 

een historische stap. We verwachten dat deze renteverlaging zal worden gevolgd door een tweede in september. 

Tegenover de euro verwachten we een beperkte impact, maar tegenover de opkomende munten zou de dollar verder 

moeten verzwakken.   

Sterling  De sterling heeft zwaar geleden onder het ontslag van Theresa May en de retoriek van het nieuwe team onder leiding 

van Boris Johnson. We verwachten dat de onzekerheid zeker op korte termijn de waarde van de sterling zal blijven 

drukken, maar zien op langere termijn ook gunstige structurele factoren.  

Centrale bank Rente Huidig niveau Meest 

waarschijnlijk 

Volgende 

beslissing 

Verandering Kans 

Federal 

Reserve 

Federal Funds 

Target Rate 

2,375% Verlaging 31/07/2019 - 0,25% 82,50% 

ECB Deposit Facility 

Rate 

-0,40% Verlaging 12/09/2019 - 0,10% 90,80% 

Bank of 

England 

Bank Rate 0,75% Status Quo 01/08/2019 - 97,70% 

Bank of Japan Policy Rate 

Balance 

-0,10% Status Quo 

 

30/07/2019 

 

- 97,20% 

Thomson Reuters Datastream: 29/07/2019 
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Voorspellingen 
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Q3 '19 Q4 '19 Q1 ‘20 Q2 ’20 Q3 ‘20 Q4 ‘20 

EURUSD 1.18 1.19 1.16 1.16 1.16 1.16 

EURGBP 0.88 0.87 0.86 0.85 0.85 0.84 

EURPLN 4.20 4.15 4.20 4.25 4.30 4.35 

EURHUF 325 320 320 325 325 325 

EURJPY 124 121 116 114 111 110 

USDRMB 6.85 6.90 6.68 6.75 6.72 6.70 

EURCHF 1.15 1.16 1.16 1.17 1.17 1.18 

EURNOK 9.55 9.40 9.40 9.40 9.40 9.40 

EURSEK 10.70 10.70 10.70 10.70 10.70 10.70 

USDCAD 1.33 1.32 1.32 1.30 1.30 1.29 

AUDUSD 0.72 0.73 0.74 0.75 0.75 0.76 

USDZAR 14.00 14.00 13.90 13.75 13.70 13.70 

USDTRY 5.90 6.00 6.37 6.65 6.77 6.74 

BNP Paribas Forecasts: Last updated 09/07/2019 



 De Amerikaanse dollar verloor terrein tegenover alle belangrijke munten in de maand juni. Economische 

cijfers wezen op een afkoeling van de economie, en de Federal Reserve begon zich voor te bereiden op 

monetaire versoepeling in de komende maanden. Tegenover de euro verzwakte de greenback op een 

bepaald moment tot noteringen rond 1,14 (EURUSD). 

 

 In juli kwam de ECB met een niet mis te verstane reactie en werd de deur in de eurozone opengezet 

richting een renteverlaging en eventueel een nieuw QE-programma. In de Verenigde Staten deden beter 

dan verwachte groeicijfers in het tweede kwartaal de verwachtingen van een 50-basispunten verlaging 

wankelen. De markten prijzen momenteel (slechts) een verlaging van 25 basispunten tijdens de rente-

bijeenkomst van 31 juli. Op het moment van schrijven noteert de dollar rond 1,1150 (EURUSD).  

 

 Wij verwachten alvast één verlaging van 25 basispunten in juli en één extra verlaging van 25 

basispunten in september. Hierdoor zou de trans-Atlantische rentespread verder moeten krimpen. We 

blijven dan ook bij onze strategie dat de dollar in de tweede helft van dit jaar dichter naar de correcte 

‘lange termijn’ waarde tegenover de euro zou moeten toegroeien. Tegen het einde van dit jaar 

verwachten we dat het muntenpaar (EURUSD) noteringen rond 1,19 zal bereiken. 

 

 Voor 2020 moeten we onze voorspellingen voor EURUSD echter fundamenteel naar beneden herzien. 

We verwachten dat het muntenpaar 2020 afsluit aan waarden rond 1,16. Niet alleen omdat de 

greenback overgewaardeerd zal blijven tegenover de meeste andere Westerse munten, maar ook 

omwille van een nieuw QE-programma dat naar onze verwachting in december door de ECB zal 

worden gelanceerd.   

 

Amerikaanse dollar 
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EURUSD 
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 Het Britse pond deprecieerde sinds 1 mei met meer dan 5% tegenover de euro. De rust die de verlenging van 

Artikel 50 heeft gebracht was van korte duur na het ontslag van Theresa May. De daaropvolgende verkiezing 

van Boris Johnson als nieuwe Eerste Minister zette de sterling verder onder druk. Op het moment van schrijven 

noteerde de munt rond 0,9180 (EURGBP), de laagste noteringen voor de sterling sinds 2017.  

 

 Na de verkiezing van Boris Johnson schatten we de kans op een no-deal Brexit nu op 40%. In een no-deal 

scenario verwachten we dat de sterling verzwakt tot noteringen van 0,95 (EURGBP) of lager. In het scenario 

van een deal (dat we nog steeds als iets realistischer achten) verwachten we dat de sterling aansterkt tot 0,86 

(EURGBP).  Speculatieve posities hebben de afgelopen maanden een spectaculaire ommekeer gekend. 

Speculanten zitten nu overtuigend ‘short’ in plaats van ‘long’ in het Britse pond. Beleggers lijken dus te 

speculeren op een slechte afloop.   

 

 Structureel blijven we echter positief over het Britse pond. We verwachten nog steeds een economische groei 

van 1,3% in 2019 en 1,4% in 2020. De inflatie zou in 2019 gelijk moeten zijn aan 2,0%. De Bank of England 

heeft zich tot op heden nog niet laten verleiden om in alle Brexit-onzekerheid de fundamentele cijfers uit het 

oog te verliezen. Bij een positieve afloop van de Brexit-onderhandelingen zien we ruimte voor twee 

renteverhogingen in 2020. Bijgevolg onze structurele (lange termijn) visie voor een sterkere sterling.  

 

 Op de korte en middellange termijn willen we echter de grote politieke risico’s benadrukken die als een Zwaard 

van Damocles boven de sterling hangen. De nieuwbakken Britse regering heeft herhaaldelijk aangegeven zich 

voor te bereiden op een no-deal Brexit en geeft ook aan dat als een realistisch scenario te beschouwen. Op 

korte termijn lijkt de Britse regering het hard te willen spelen, wat de sterling niet ten goede kan komen.  

Britse pond 
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 Een groei op jaarbasis van 4,5% in het tweede kwartaal van dit jaar, waar kunnen ze tegenwoordig nog 

zo’n mooi rapport voorleggen? Reken daarbij een inflatie van 2,6% op jaarbasis in mei en de Poolse 

centrale bank kan nog steeds naar eventuele renteverhogingen kijken. De markten prijzen alvast één 

renteverhoging in van 10 basispunten in 2020. 

 

 Gezien de nakende versoepeling van het monetaire beleid van de ECB hoeft het niet te verbazen dat de 

zloty terrein won tegenover de euro de afgelopen 3 maanden. Begin mei en in juni apprecieerde de zloty 

van 4,30 tot 4,24 (EURPLN), de sterkste noteringen sinds april 2018. 

 

 Afgelopen week moest de zloty toch weer aardig wat terrein prijsgeven tegenover de euro. De grote 

zorgen die de ECB recentelijk uitte over de groeivooruitzichten in Europa laten de zloty duidelijk niet 

koud. Centraal gelegen in Europa en dicht bij Duitsland is een verdere en ernstigere groeivertraging in 

Europa een groot risico voor de zloty. Gezien de sterke economische prestatie en het vooruitzicht op 

monetaire verstrakking verwachten we toch een lichte appreciatie van de munt tegen het einde van dit 

jaar.  

 

 

Poolse zloty 
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 De Hongaarse forint presteert redelijk zwak de laatste maanden en noteert met waarden rond 327.00 

(EURHUF) dicht bij de laagste niveaus sinds september van 2018.  

 

 De terugval van de forint tegenover de euro  is opvallend gezien de monetaire versoepeling die van de 

ECB wordt verwacht. De ‘forward guidance’ van de centrale bank van Hongarije wijst voorlopig namelijk 

toch nog eerder op een verstrakking van het beleid. We verwachten bijvoorbeeld een renteverhoging 

begin volgend jaar aangezien de inflatie naar onze verwachting met 3,5% (te) hoog zal blijven in 2019.  

 

 Dat de forint – ondanks de divergentie met het monetaire beleid in de eurozone – verzwakt tegenover 

de euro, bewijst het belang van het Europese groeimomentum voor een centraal gelegen economie als 

Hongarije. De aanhoudende zwakke prestatie van bijvoorbeeld de Duitse industrie, maakt Hongarije 

kwetsbaar. De markten lijken dan ook niet echt te geloven in een monetaire verstrakking op korte 

termijn, en zijn vooral ongerust over de impact van de Duitse groeivertraging op Hongarije.  

 

 

Hongaarse forint 
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 De Japanse yen kende wederom drie sterke maanden tegenover de euro, met als resultaat noteringen 

rond 121,00 (EURJPY) op het moment van schrijven. De munt bereikt daarmee de hoogste noteringen 

sinds april 2017. 

 

 De shift van de ECB en de Fed naar een soepeler monetair beleid kan door de Bank of Japan zeer 

moeilijk beantwoord worden. Sedert jaren is het monetair beleid in Japan reeds extreem soepel, 

waardoor de drempel om nóg verder te gaan wat hoger ligt dan in Europa en de Verenigde Staten. Een 

mogelijkheid is een verlaging van de beoogde 10-jaarsrente (officieel target van de Bank of Japan), 

maar daarvoor zou de yen eerst nog gevoelig moeten appreciëren. 

 

 Bijgevolg zullen carry trade strategieën waarbij beleggers ontlenen in JPY en investeren in USD de 

komende maanden waarschijnlijk nog minder interessant worden. Investeringsstromen die het land 

verlaten zullen dus nog verminderen, waardoor de betalingsbalans verder zou moeten verbeteren. We 

verwachten dan ook een verdere appreciatie van de yen tot noteringen rond 110 (EURJPY) tegen eind 

2020.  

 

 

 

Japanse yen 
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 De Chinese yuan kende een uitzonderlijk zwakke maand mei en ook een moeilijk begin van de maand 

juni. De yuan deprecieerde tot niveaus rond 7,86 (EURCNH), om eind juni en juli weer aan te sterken tot 

niveaus van 7,67 (EURCNH). Tegenover de dollar kende de yuan de afgelopen twee maanden een 

opvallend stabiel verloop. Dat kan een bewuste strategie zijn van China om de handelsgesprekken niet 

in gedrang te brengen.  

 

 Het herstel van de Chinese yuan is het resultaat van de heropstart van de Sino-Amerikaanse 

onderhandelingen na de G20 top in Japan. Uiteraard speelt ook de snelle terugval van de Amerikaanse 

rente een belangrijke rol, die de Chinese rente verder boven de Amerikaanse duwt.  

 

 Op korte termijn verwachten we relatieve stabiliteit in USDCNH. De Chinese monetaire autoriteiten 

zullen monetair niet grootschalig ingrijpen ten einde de onderhandelingen met de Verenigde Staten niet 

in gedrang te brengen. In geval van een positieve afloop van die handelsgesprekken verwachten we 

een graduele appreciatie van de yuan tegenover de dollar in 2020.   

 

 

 

Chinese yuan 
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 De Zwitserse frank presteerde sterk tegenover de euro in zowel de maanden mei, juni als juli. Op 23 juli 

dook het muntenpaar (EURCHF) voor het eerst in twee jaar onder noteringen van 1,10.   

 

 Met een appreciatie van meer dan 3% tegenover de euro profiteert de Zwitserse frank optimaal van de 

policy shift van de ECB. Toch verwachten we niet dat deze appreciatie van de frank zich zal 

voortzetten. De Swiss National Bank benadrukte herhaaldelijk dat de frank overgewaardeerd is. We 

verwachten dan ook dat de centrale bank weldra zal overgaan tot verbale interventie, en indien nodig in 

een latere fase tot effectieve FX interventies om de munt weer lager te duwen. 

 

 Daarenboven blijft de frank in de huidige lage volatiliteit omgeving een interessante funding munt om in 

andere munten rendementen te zoeken. Die carry trade strategieën zouden de munt lager moeten 

duwen.  

 

 We houden vast aan onze voorspellingen en verwachten een EURCHF van 1,16 eind dit jaar en 1,18 

eind 2020.  

 

 

 

 

 

 

Zwitserse frank 

31/07/2019 FX Bi-Monthly juli 16 



EURCHF 

31/07/2019 17 FX Bi-Monthly juli 

  



 De Noorse kroon kende een gestage appreciatie in juni en juli tot niveaus rond 9,70 (EURNOK) op het 

moment van schrijven. De renteverhoging met 25 basispunten in juni bracht de beleidsrente tot 1,25%. 

Een tweede renteverhoging wordt verwacht in september van dit jaar. De weliswaar vertragende maar 

nog steeds boven het target inflatie van 2,5% laat deze renteverhogingen ook toe.  

 

 In een klimaat waar het overgrote aantal van de centrale banken vooruitzicht geeft op renteverlagingen 

is het beleid van de Norges Bank uiteraard opvallend. De appreciatie van de kroon is in dat opzicht dan 

ook zeer logisch.  

 

 Gezien het monetaire beleid en de behoorlijk presterende economie behouden we onze voorspelling 

van een sterkere Noorse kroon tegen het einde van dit jaar. Tenzij een onverwachte en spectaculaire 

shift in het beleid van de Norges Bank verwachten we koersen rond 9,40 (EURNOK) tegen het einde 

van dit jaar en een stabilisatie in 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noorse kroon 
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 De Zweedse kroon kende de laatste maanden een duidelijk herstel na de zware depreciatie begin mei. 

De koersen rond 10,80 (EURSEK) en zwakker bleken  voor de kroon – zoals gesteld in onze laatste 

publicatie -  dan toch een lichte overshoot. Op het moment van schrijven noteert de Zweedse kroon aan 

noteringen van 10,65 (EURSEK).  

 

 De inflatie versnelde in mei tot 2,1%, beter dan de verwachte 1,9%. Daardoor kon de Riksbank de rente 

eind juli stabiel houden, en zelfs spreken over een eventuele verhoging eind dit jaar of begin volgend 

jaar. Ondanks de onophoudelijke balansexpansie, is vooral dat vooruitzicht op een renteverhoging een 

belangrijk verschil met de houding van de ECB. Die laatste spreekt toch vooral over een eventuele 

renteverlaging. De recente appreciatie van de kroon tegenover de euro kan dan ook grotendeels 

worden gewijd aan die divergentie in het monetaire beleid. 

 

 Hoewel onze langetermijn modellen erop wijzen dat de correcte waarde van de kroon 9,76 (EURSEK) 

bedraagt, verwachten we dat de aanhoudende balansexpansie een sterke appreciatie van de kroon zal 

belemmeren. We houden dan ook vast aan onze voorspelling van 10,70 zowel tegen eind dit jaar als 

volgend jaar.  
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 De Canadese dollar kende een zeer sterke maand juni en juli, en apprecieerde tot de hoogste niveaus 

tegenover de euro sinds oktober van 2017. Op het moment van schrijven noteerde de loonie rond 

1,4650 (EURCAD).  

 

 De wind in de zeilen van de loonie is tweevoudig. Enerzijds verslechteren de economische cijfers 

minder snel dan in de Verenigde Staten en de eurozone. Tijdens de laatste bijeenkomst benadrukte de 

Bank of Canada dat ze nog steeds vertrouwen hebben in een herstel in de tweede helft van dit jaar, 

waardoor een renteverlaging nog niet op tafel ligt. Dat is een groot verschil met de ‘forward guidance’ 

van zowel de Fed als de ECB, die beiden wel op ‘monetary easing’ hinten. 

 

 Anderzijds moet het herstel in de prijs voor aardolie de loonie verder ondersteunen. Na de sterke daling 

eind mei nam de prijs voor een vat ruwe aardolie in juni en juli licht toe, voornamelijk door de 

spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten.  

 

 Door de recente appreciatie van de loonie zijn de huidige koersen dichter naar onze langetermijn 

voorspellingen toegegroeid. Deze voorspellingen stellen we vooralsnog niet bij, gezien het risico dat de 

komende cijfers net als in Europa en de VS teleurstellen waardoor ook de BoC mogelijk haar beleid 

moet bijstellen.  

 

 

Canadese dollar 
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 Onze positieve vooruitzichten voor de Australische dollar lijken zich voorlopig nog niet te materialiseren. 

Tegenover de euro kende de Australische dollar de afgelopen drie maanden een relatief stabiel verloop. 

Op het moment van schrijven noteert de munt nog steeds rond noteringen van 1,6150 (EURAUD). 

 

 Verschillende economische cijfers hebben de markten de afgelopen maanden teleurgesteld. De 

kleinhandelverkoop gaat in dalende lijn, de inflatie vertraagt en zelfs de werkloosheid gaat licht in 

stijgende lijn. Deze factoren hebben de centrale bank ertoe bewogen om zowel in juni als in juni de 

beleidsrente met 25 basispunten te verlagen. Ook voor de komende 6 maanden prijzen de markten nog 

zeker één renteverlaging in. 

 

 In zo’n klimaat is het natuurlijk moeilijk voor de Australische dollar om sterk te presteren. We stellen 

onze verwachtingen voor de Australische dollar dan ook sterk naar beneden bij, en rekenen nog slechts 

op een zeer lichte appreciatie tegenover de Amerikaanse dollar eind 2019 en in 2020.  

 

 

 

 

 

Australische dollar 

31/07/2019 FX Bi-Monthly juli 24 



EURAUD 

31/07/2019 25 FX Bi-Monthly juli 

  



 De waarde van de Zuid-Afrikaanse rand kende een grillig verloop sinds onze laatste publicatie midden 

mei. Eind mei en begin juni deprecieerde de rand tot bijna 17,00 (EURZAR), het laagste niveau voor de 

rand sinds oktober van vorig jaar. In de weken die volgden apprecieerde de rand weer tot niveaus rond 

15,85 (EURZAR) op het moment van schrijven. Op die manier keerde de rand terug naar de niveaus 

van twee maanden geleden.  

 

 De Zuid-Afrikaanse economie kende in het eerste kwartaal van dit jaar met een groei van -3,2% de 

zwakste prestatie sinds de Financiële Crisis. De zwakke groei inspireerde de centrale bank om op 19 

juli de beleidsrente met 25 basispunten te verlagen tot 6,5%. Daarenboven hangt Zuid-Afrika op 1 

november mogelijk ook nog een downgrade van Moody’s boven het hoofd. 

 

 De besproken negatieve factoren worden momenteel gecounterd door een aantal niet miskenbare 

positieve factoren. Zo daalt het tekort op de lopende rekening en nemen ook het aantal portfolio 

investeringen toe. Die laatste sneller dan verwacht gestimuleerd door de snel dalende Amerikaanse 

rente. De algemene verbetering van de betalingsbalans ondersteunt de rand en zal dat ook de komende 

maanden doen.  
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 De Turkse lira kende een sterk einde van de maand mei, en apprecieerde ook licht in juni en juli 

tegenover de euro. Verschillende factoren werken momenteel in het voordeel van de lira, zoals de 

verbeterende handelsbalans en interessantere reële rentevoeten. De versnelde verlaging van de 

rentevoeten in het Westen zorgt voor een stevige wind in de zeilen voor de Turkse lira. 

 

 De economische groei op kwartaalbasis was in het eerste kwartaal van dit jaar weer positief, wat het 

vermoeden voedt dat de economie zou kunnen uitbodemen. Misschien nog belangrijker is de 

verwachting dat de inflatie vertraagt tot 16% tegen het einde van dit jaar. Die lagere inflatie moet het 

voor de centrale bank mogelijk maken om tegen het einde van dit jaar de beleidsrente met 400 

basispunten te verlagen tot 22%.  

 

 Gezien de onverwachte positieve factoren hebben we onze vooruitzichten voor de lira voor dit jaar wat 

verbeterd. Voor 2020 houden we echter vast aan onze voorspelling dat de lira zal depreciëren, 

voornamelijk omwille van de structurele politieke onzekerheid en de verwachting dat de inflatie – hoewel 

veel lager dan begin dit jaar – ook in 2020 met 11% structureel te hoog zal blijven.  

 

 

 

Turkse lira 

31/07/2019 FX Bi-Monthly juli 28 



EURTRY 

31/07/2019 29 FX Bi-Monthly juli 

  



BNP Paribas Fortis SA/NV, with registered office at Montagne du Parc 3 / Warandeberg 3, B-1000 Brussels, Belgium (the “Bank”) is responsible for the 

production and the distribution of this document.     

This document does not constitute an offer or solicitation for the sale, purchase or subscription of any financial instrument in any jurisdiction and is not a 

prospectus in the sense of applicable legislation on the offer and/or listing of financial instruments.  No action has been taken or will be taken by the 

Bank or by any other third party that would permit a public offer of the financial instrument(s) referred to in this document in any jurisdiction where 

action for that purpose is required.  This document has not been and will not be endorsed or approved by any authority in any jurisdiction.  It is 

addressed solely to persons acting in a professional capacity.   

The information contained in this document should not be regarded as a recommendation of investment advice. 

This document does not purport to give an exhaustive description of the financial instrument(s) and of the issuer of the financial instrument(s) (including 

on certain related risks) it relates to.  Although all reasonable care has been taken to ensure that the information in this document is accurate, neither 

the Bank nor its affiliated companies, directors, advisors or employees can be held liable for any incorrect, incomplete or missing information, or for any 

direct or indirect damage, losses, costs, claims, liabilities or other expenses which would result from the use of, or reliance on, this document, except in 

case of wilful misconduct or gross negligence. 

The Bank may change the information contained in this document without any prior notice and is under no obligation to inform (potential) investors 

about any such change. 

The financial instrument(s) referred to in this document may not be available in all jurisdictions.  A decision to invest in this product should not be made 

on the sole basis of this document and should only be made after a careful analysis of all its features and risks (as described in the Global Markets 

Product Risk Book and any other pre-trade documentation) and after having obtained all necessary information and advice from professional advisers 

(including tax advisers). 

In the course of providing services to clients, the Bank may pay or receive fees, commission or other non-monetary benefits to or from third parties. 

The Bank is required to have arrangements in place to manage conflicts of interest between it self and clients and between different clients.  The Bank 

operates in accordance with a conflicts of interest policy under which the Bank has identified those situations in which there may be a conflict of interest 

and, in each case, the steps taken to manage that conflict. Where the arrangements under our conflicts of interest policy are not sufficient to manage a 

particular conflict, the Bank will inform the relevant client of the nature of the conflict so that the client can make a well-informed decision. 

BNP Paribas Fortis SA/NV is authorized by and under the prudential supervision of the National Bank of Belgium, boulevard de Berlaimont 14, 1000 

Brussels, under the supervision on investor and consumer protection of the Financial Services and Markets Authority (FSMA), rue du congrès 12-14, 

1000 Brussels and is authorized as insurance agent under FSMA number 25789 A.  
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