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Euro  De ECB stelde met een renteverlaging, tiering en een nieuw QE-programma niet teleur in september. Het inspireerde 
de markten om de euro tot een dieptepunt van 1,0877 (EURUSD) te duwen op 1 oktober, het laagste niveau sinds 
2017. In oktober liet de euro wel herstel optekenen, gesteund door het uitblijven van verhoogde Amerikaanse 
importtarieven en een grote risicoappetijt op de financiële markten.  

US dollar  Oktober was een moeilijke maand voor de dollar. De risk on mood op de financiële markten ondersteunde vooral de 
euro en de opkomende munten, ten koste van de greenback. Desondanks blijft de dollar mooie rendementen bieden 
in vergelijking met de negatieve rentevoeten in Europa en Japan, waardoor verdere verliezen voor de greenback naar 
onze mening gematigd zullen zijn.  

Sterling  De sterling bulls zetten al hun geld op een Conservatieve meerderheid na de verkiezingen op 12 december. Die 
meerderheid moet de Brexit-deal van Boris Johnson goedkeuren in het parlement. Met zoveel optimisme al ingeprijsd 
ligt het risico voor de sterling voornamelijk neerwaarts. Op langere termijn verwachten we echter een verdere lichte 
appreciatie richting 0,84 (EURGBP) eind 2020.  

Thomson Reuters Datastream: 14/11/2019 
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Centrale bank Rente Huidig niveau Meest 
waarschijnlijk 

Volgende 
beslissing 

Verandering Kans 

Federal 
Reserve 

Federal Funds 
Target Rate 

1,625% Status Quo 11/12/2019 - 97,70% 

ECB Deposit Facility 
Rate 

-0,50% Status Quo 12/12/2019 - 96,50% 

Bank of 
England 

Bank Rate 0,75% Status Quo 19/12/2019 - 89,00% 

Bank of Japan Policy Rate 
Balance 

-0,10% Status Quo 
 

19/12/2019 
 

- 90,20% 



Voorspellingen 
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Q4 ‘19 Q1 ‘20 Q2 ‘20 Q3 ‘20 Q4 ‘20 

EURUSD 1,11 1,12 1,13 1,13 1,14 

EURGBP 0,90 0,88 0,86 0,85 0,84 

EURPLN 4,30 4,25 4,25 4,30 4,35 

EURHUF 325 320 320 320 320 

EURJPY 113 112 111 108 109 

USDRMB 7,25 7,35 7,30 7,25 7,20 

EURCHF 1,10 1,11 1,12 1,12 1,14 

EURNOK 10,00 9,80 9,65 9,65 9,65 

EURSEK 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 

USDCAD 1,29 1,27 1,26 1,28 1,29 

AUDUSD 0,68 0,68 0,68 0,70 0,71 

USDZAR 14,75 14,75 14,50 14,50 14,30 

USDTRY 5,78 5,80 6,16 6,36 6,57 

BNP Paribas Forecasts: last updated 14/11/2019 



 Tegenover een korf van munten kende de dollar in oktober het grootste verlies op maandbasis sinds 
januari 2018. In de eerste helft van november won de greenback wel weer wat terrein tegenover de 
euro, met niveaus rond 1,1080 (EURUSD) op het moment van schrijven.  
 

 De verzwakking in oktober vond plaats tegen een achtergrond van recordbrekende aandelenbeurzen en 
stijgende Amerikaanse rentes. Het afgenomen risico op een No-deal Brexit, positieve vooruitzichten in 
de Sino-Amerikaanse handelsgesprekken en het uitblijven van een escalatie met de EU zijn allemaal 
factoren die hebben bijgedragen tot een verlaagde perceptie van de groeirisico’s buiten de Verenigde 
Staten. Dat optimisme buiten de VS heeft de greenback in oktober lager geduwd.  
 

 De groei van het Amerikaanse BBP viel in het derde kwartaal van 2019 onder de  grens van 2,0% na 
een sterke groei van 3,1% in Q1 en 2,1% in Q2 van dit jaar (groeicijfers op jaarbasis). Voor het laatste 
kwartaal verwachten we een verdere vertraging van de groei. De vertraging zal zich naar verwachting 
verderzetten als gevolg van  lagere bedrijfsinvesteringen die uiteindelijk ook hun impact zullen hebben 
op de binnenlandse consumptie.  
 

 De dollar heeft beter standgehouden tegen de krimpende rentespread met bijvoorbeeld de eurozone 
dan onze modellen hadden verwacht. Dit kan te wijten zijn aan de onzekerheden die nog steeds 
bestaan rond de handelsoorlog, maar ook aan de negatieve rentevoeten in Europa. Dit neemt echter 
niet weg dat de dollar volgens onze modellen nog steeds overgewaardeerd is. We behouden onze 
voorspellingen die zich richten op een eurodollar rond 1,11 (EURUSD) eind dit jaar en 1,14 (EURUSD) 
eind 2020.  
 

Amerikaanse dollar 
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EURUSD 
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 In de afgelopen twee maanden apprecieerde de sterling verder tegenover de euro. Met een winst van 
bijna 5% in twee maanden tijd noteert de sterling nu aan niveaus rond 0,8570 (EURGBP). De rally is het 
gevolg van de deal overeengekomen tussen Boris Johnson en de Europese Unie, en de hoop van de 
markten op een Conservatieve meerderheid om deze deal te stemmen.  
 

 Naar de uitkomst van de Britse algemene verkiezing van 12 december is het echter gissen. De eerste 
polls geven een voorsprong van ongeveer 14 procentpunt aan de Tories tegenover Labour, maar er 
wordt niet verwacht dat een van beide partijen een meerderheid zal behalen. Bij het uitblijven van een 
meerderheid voor één partij liggen verschillende opties, zoals een nieuw referendum, open. Een 
(onverwachte) overwinning voor Labour zou de sterling wellicht wat verzwakken.  

 
 De PMI’s kennen een herstel in het Verenigd Koninkrijk, maar blijven met niveaus onder 50 in oktober 

op een contractie van de economie wijzen. De inflatie daalde in oktober verder naar 1,50%, 50 bps 
onder de inflatiedoelstelling van de Bank of England, maar tegen het einde van het jaar zien we de 
inflatie terug versnellen tot 1,90%. We verwachten dan ook niet meteen een wijziging van de rente, 
tenzij de verkiezingen een ‘hung parliament’ voortbrengen. In dat scenario van onzekerheid voorzien we 
de mogelijkheid van een renteverlaging in januari. 
 

 Desondanks blijven we positief over de sterling. Doorheen 2020 verwachten we echter een gematigde 
verdere appreciatie, ondanks de blijvende Brexit-onzekerheid (waarschijnlijk ook na een deal) maar 
dankzij de uitvoering van in verkiezingen beloofde fiscale uitgaven. We voorspellen tegen eind 2020 een 
EURGBP rond 0,84.  

Britse pond 
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EURGBP 
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 De Poolse Zloty heeft het laatste kwartaal van dit jaar sterk ingezet. We verwachten dat de munt het 
jaar rond niveaus van 4,30 (EURPLN) afsluit. Van deze niveaus zijn we op het moment van schrijven 
niet ver verwijderd.  
 

 De economische groei blijft sterk in Polen, met een uitbreiding van de economie ten belope van 4,5% 
(op jaarbasis) gedurende het tweede kwartaal. De inflatie op jaarbasis viel in oktober een beetje terug 
naar 2,5%, maar wij verwachten dat deze begin 2020 weer begint te stijgen tot 3% eind 2020. 
 

 In oktober heeft het Europese Hof van Justitie (EHJ) een uitspraak gedaan omtrent het onderzoek dat 
lopende was naar FX-gerelateerde hypothecaire leningen. De Poolse bankensector heeft in het 
verleden leningen afgesloten met klanten, waarbij lagere rentevoeten werden toegekend, maar met een 
risico voor de klant op de waarde van de Zwitserse frank. Het EHJ heeft de zaak beslecht in het 
voordeel van de Poolse consument, die mag vragen om de lening om te zetten van CHF naar PLN. De 
ruling zal de Poolse banken tussen de 20 en 30 miljard zloty kosten, maar we verwachten niet dat deze 
zaak de centrale bank zal aanzetten om haar monetair beleid aan te passen.  
 

 De uitspraak neemt een belangrijke risicopremie weg uit de markt voor Poolse zloty. Voor de eerste helft 
van volgend jaar blijven we daarom positief over de zloty, maar een versnellende inflatie zal de reële 
rente onder druk zetten, waardoor wij de koers richting 4,35 (EURPLN) zien evolueren tegen het einde 
van 2020.  
 
 
 

Poolse zloty 
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EURPLN 
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 De Hongaarse forint deprecieerde tot all-time lows van 336,30 (EURHUF) eind september, alvorens te 
herstellen tot niveaus rond 328,00 (EURHUF) eind oktober. November is echter wederom tot op heden 
een zeer moeilijke maand gebleken, met noteringen rond 333,70 (EURHUF) op het moment van 
schrijven.  
 

 De binnenlandse inflatie in Hongarije vertraagde in augustus verder tot 3,1% (op jaarbasis) en benadert 
met een gemiddelde van 3,3% voor dit jaar de target van de nationale bank. Met een groei van 4,9% in 
het tweede kwartaal is Hongarije daarenboven de primus onder de Centraal-Europese economieën. 
Voor 2020 houdt de National Bank of Hungary (NBH) de groeiverwachtingen met 3,3% ongewijzigd. 
Voor de maand oktober bleven de PMI-cijfers boven 50,00, wat het vertrouwen van de 
aankoopmanagers in Hongarije bevestigt.  
 

 De depreciatie van de forint vindt nog steeds grotendeels oorzaak in de negatieve reële rente, maar is 
volgens ons – gezien de solide economische prestaties – te ver doorgedreven. Volgens onze modellen 
is de Hongaarse forint namelijk nog steeds ondergewaardeerd. Wij verwachten een appreciatie van de 
forint tot  325,00 (EURHUF) eind dit jaar en 320,00 eind 2020. Het risico op een verdere verzwakking 
van de forint zal zich vooral bij een krimpend handelsoverschot en lagere rentevoeten manifesteren.  

Hongaarse forint 
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EURHUF 
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 De opmars van de Japanse yen is even gestokt de afgelopen twee maanden, met een lichte correctie in 
oktober tot niveaus rond 120,00 (EURJPY).  
 

 We blijven echter positief over de Japanse yen, en verwachten nog steeds een verdere appreciatie tot 
113,00 (EURJPY) eind dit jaar. Deze visie is gestoeld op onze verwachting dat de rente in Japan veel 
minder zal dalen dan in andere markten. We verwachten dat de Bank of Japan minstens tot volgend 
jaar de rente stabiel houdt, met een kans van slechts 40% op een renteverlaging in december.  

 
 Daarenboven blijft de Japanse yen zwaar ondergewaardeerd, rekening houdend met het aanzienlijke 

handelssurplus van naar schatting 3,4% van het BBP in 2019. Daarenboven zullen veel Japanse 
institutionele investeerders hun FX-risico’s in de Verenigde Staten en Europa beginnen indekken nu de 
rentespread (op de korte termijn) kleiner wordt, en de kost van die hedge aldus afneemt. Ook dat zou de 
Japanse yen hoger moeten duwen naar het einde van het jaar toe.  

 
 We beseffen dat onze voorspelling voor het einde van dit jaar (113,00, EURJPY) momenteel 6% 

verwijderd is van de spotkoers van het moment. Het risico van onze voorspelling is dus eerder dat de 
Japanse yen minder apprecieert of zelfs deprecieert. In ons basiscenario daarentegen, apprecieert de 
yen ook in 2020 verder tot 109,00 (EURJPY) tegen het einde van het jaar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Japanse yen 
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EURJPY 
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 De recente vooruitgang in de Sino-Amerikaanse handelsgesprekken heeft de Chinese yuan wat hoger 
geduwd tegenover de euro. Voornamelijk in de eerste sessies van november apprecieerde de yuan 
sterk tegenover de euro, tot niveaus van 7,68 (EURCNH).  
 

 Naast de vooruitgang in de handelsgesprekken speelde ook de Amerikaanse renteverlaging van 
oktober een belangrijke rol. De markten keken sterk uit naar de reactie van de People’s Bank of China, 
en die was minder fors dan verwacht. De ‘medium-term lending facility’ (MLF) werd – weliswaar voor het 
eerst sinds 2016 - met een bescheiden 5 basispunten verlaagd. Hierdoor verbreedde de Sino-
Amerikaanse rentespread nog wat verder, wat de Chinese yuan eveneens ondersteunde.  
 

 De People’s Bank of China balanceert daarmee op een slappe koord. De graduele groeivertraging 
(6,0% op jaarbasis in Q3’19 tegen 6,2% in Q2’19) vraagt om monetaire versoepeling, maar tegelijkertijd 
versnelt de inflatie. Snelstijgende prijzen voor varkensvlees duwden de inflatie in september naar 3,0% 
op jaarbasis, en we verwachten dat de inflatie verder versnelt tot 5,0% in januari 2020. In dit klimaat 
zien we weinig ruimte voor de PBOC om te versoepelen. De versnellende inflatie zal met een stabiele 
beleidsrente in de praktijk hoe dan ook voor een monetaire versoepeling zorgen.  
 

 We verwachten dat de yuan de komende weken tegenover de dollar rond de symbolische 7,0 
(USDRMB) zal blijven schommelen. Een forse depreciatie lijkt uitgesloten om de handelsgesprekken 
niet te ondermijnen. Naar het einde van 2020 toe verwachten we toch een depreciatie tegenover de 
euro.  

Chinese yuan 
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EURCNH 
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 De Zwitserse frank was tot op heden de grote winnaar van de onzekerheid rond Brexit en de Sino-
Amerikaanse handelsgesprekken. Met de aankondiging dat een ‘Fase 1-akkoord’ in de maak zou zijn, 
verloor de Zwitserse frank in oktober wat terrein ten opzichte van de euro. Investeerders bouwden  
kleine shortposities op in de munt, waardoor de munt op het moment van schrijven dicht bij onze 
eindejaarsforecast van 1,10 (EURCHF) noteert.  
 

 In oktober liet de manufacturing PMI een bemoedigend herstel optekenen, al duidt de indicator met een 
niveau van 49,4 nog steeds op een contractie. De inflatie verraste negatief en ging met -0,3% op 
jaarbasis voor het eerst sinds 2016 weer onder nul postvatten.  
 

 De Zwitserse nationale bank had tijdens haar bijeenkomst van september al de nadruk gelegd op de 
daling van de inflatie. De meest recente inflatiecijfers zullen de vrees voor deflatie alleen maar 
aanwakkeren. De centrale bank lijkt zich al flexibeler op te stellen tegenover tiering (om de effecten van 
negatieve rente te verminderen), waardoor de markt steeds meer op een renteverlaging zal gaan 
rekenen.  
 

 Omwille van al deze factoren achten we de kans op een lichte verdere verzwakking van de frank groter 
dan de kans op een verdere appreciatie. We voorspellen een muntenpaar EURCHF rond noteringen 
van 1,14 tegen het einde van volgend jaar.  
 
 

Zwitserse frank 

20/11/2019 FX Bi-Monthly november 16 



EURCHF 

20/11/2019 17 FX Bi-Monthly november 

  



 In de maand oktober zette de Noorse kroon de forse verzwakking tegenover de euro verder. Het 
muntenpaar EURNOK brak daarbij door de drempel van 10,00 om in een aantal krachtige sessies tot 
10,25 (EURNOK) te depreciëren. Op het moment van schrijven heeft de Noorse kroon met koersen 
rond 10,11 (EURNOK) terug wat terrein gewonnen.  

 
 De verzwakking van de Noorse kroon is opvallend gezien de rentespread met de euro alleen maar is 

toegenomen. De decorrelatie is mogelijk te wijten aan seizoensgerelateerde factoren enerzijds 
(eindejaarsverkopen van NOK door grote corporates), maar ook aan de tanende globale groei. Het 
Noorse BBP kromp met 0,2% op maandbasis in september. We verwachten dat deze trend zich eind dit 
jaar zal doorzetten.  
 

 De Noorse centrale bank gaf in de samenkomst van oktober een neutrale boodschap mee. De situatie 
omtrent de economie hield men ongewijzigd ten opzichte van de bijeenkomst van september. In de 
uiteenzetting werd wel aangegeven dat de inflatie zal versnellen door de zwakkere munt. Voor de 
maand september versnelde deze ook tot 2,2% (op jaarbasis).  
 

 Onze modellen wijzen er nog steeds op dat – op basis van macro-economische gegevens - de Noorse 
kroon sterk ondergewaardeerd is. De kroon zou op middellange termijn aan 9,56 (EURNOK) moeten 
noteren en op lange termijn aan 9,03 (EURNOK). De afgelopen maanden hebben deze modellen ons 
echter met weinig succes forward guidance geboden.   

 
 We blijven bullish tegenover de Noorse munt, maar hebben onze verwachtingen wel wat aangepast. We 

verwachten nu dat het muntenpaar EURNOK tegen het einde van het jaar aan 10,00 noteert (in plaats 
van 9,75) en eind 2020 aan 9,65 (in plaats van 9,40).  
 

 

Noorse kroon 
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 De laatste weken heeft de Zweedse kroon wat herstel geboekt tegenover de euro, om op 10,65 
(EURSEK) te consolideren. Op middellange termijn blijft de Zweedse kroon echter in een verzwakkende 
trend.  
 

 De financiële markten verwachten  een verhoging van de repo-rente met 25 bps in december, dewelke 
de koers van de kroon zou moeten ondersteunen. De monetaire verstrakking is echter zeer broos, 
gezien de gestage verslechtering van een aantal binnenlandse economische indicatoren. In oktober 
bijvoorbeeld presteerde de manufacturing PMI met 43,0 op het laagste niveau sinds 2012. Daarenboven 
trekt de inflatie in Zweden niet aan en blijft die met 1,3% in oktober onder de verwachtingen van de 
Riksbank. Als die trend zich volgend jaar voortzet, zal de centrale bank mogelijk beslissen om de 
depositorente weer naar beneden te herzien.  
 

 De Zweedse Kroon handelt momenteel - net zoals de Noorse Kroon - aan lagere waarden dan onze 
modellen op middellange termijn aangeven. Die wijzen op een theoretisch correctere koers van 9,70 
(EURSEK), en op langere termijn zelfs op koersen rond 8,01 (EURSEK).  
 

 Bijgevolg geloven we niet dat de Zweedse kroon nog sterk zal blijven depreciëren, en verwachten we 
koersen rond 10,70 (EURSEK), zowel eind dit jaar als eind 2020. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Zweedse kroon 
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 Sinds begin september handelt de EURCAD in een zeer nauwe range. De Bank of Canada liet dit jaar 
de rente ongewijzigd en ook in december wordt geen verandering verwacht. Hiermee zetelt de 
beleidsrente van de BoC nog steeds bij de hoogsten onder de G10-munten.  
 

 De economische groei bleef met +3,7% in het tweede kwartaal sterk. De CPI blijft daarenboven met 2% 
in lijn met de doelstellingen. De Canadese economie is echter blootgesteld aan de neerwaartse risico's 
voor zowel de Amerikaanse als de globale economie. Het BBP groeide door een toename in de export, 
en niet door een sterke binnenlandse vraag die met 0,7% op jaarbasis is gekrompen. De belangrijkste 
risico’s voor de Canadese dollar zijn daardoor extern. Temeer omdat export van grondstoffen, 
waaronder voornamelijk aardolie, zeer belangrijk is. Daardoor zullen globale handelsindicatoren de 
munt sterk impacteren. Een daling van de prijs voor een vat aardolie kan dus druk zetten op de BoC om 
de rente te verlagen.  
 

 We verwachten dat de Canadese dollar de laatste weken van dit jaar gestaag zal versterken tegenover 
de Amerikaanse dollar. Dit zal druk zetten op de Canadese centrale bank om te volgen met monetaire 
versoepelingen en de huidige beleidsrente van 1,75% te verlagen. Hierdoor zien we de loonie 
verzwakken tot 1,47 (EURCAD) tegen het einde van 2020.   

 
 

Canadese dollar 
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EURCAD 
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 De Australische dollar noteert met 1,62 iets zwakker dan twee maanden geleden (1,61, EURAUD).  
 

 Even deprecieerde de Australische dollar tot niveaus rond 1,64 (EURAUD) midden oktober. In de 
afgelopen weken is de aussie echter weer hersteld. Hoopvolle signalen die duiden op een ontknoping in 
de aanslepende handelsoorlog spelen zeker een belangrijke rol en duwen de aussie hoger.  
 

 We verwachten dat de focus vooral naar cijfers wordt verlegd. Ondanks de positieve ontwikkelingen 
blijft de globale groei vertragen, waardoor de centrale bank het beleid mogelijk blijft versoepelen. De 
kans dat de centrale bank begin december de rente met 25 punten verlaagt, bedraagt nu 21,2% en is 
toegenomen. Daardoor staat de aussie ook onder druk, omdat zowel de ECB en de Fed toch de 
pauzeknop hebben ingedrukt. 
 

 Onze voorspellingen voor de Australische dollar blijven onveranderd vergeleken met twee maanden 
geleden, en wijzen op een lichte appreciatie tegenover de dollar en een stabiel verloop tegenover de 
euro in 2020.  
 
 
 
 

 

Australische dollar 
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 De Zuid-Afrikaanse rand kende een grillig verloop de afgelopen twee maanden. Op het moment van 
schrijven noteert de rand met 16,32 (EURZAR) wel relatief onveranderd vergeleken met twee maanden 
geleden.  

 
 Eind oktober en begin november speelde de beoordeling van Moody’s een belangrijke rol voor 

EURZAR. Moody’s uitte kritiek over de voorgestelde begrotingsplannen en economische hervormingen, 
die soelaas moeten bieden aan de sombere groeivooruitzichten. Het Ministerie van Financiën heeft tot 
februari 2020 om een driejarenplan op te stellen dat de staatsschuld moet stabiliseren rond 70% van het 
BBP en daarmee een ratingverlaging kan vermijden. Moody’s is het enige ratingbureau dat het Zuid-
Afrikaanse staatspapier niet als speculatief labelt, en aldus is hun rating zeer cruciaal.  
 

 Macro-economische indicatoren tonen een zwak beeld. De inflatie zit met 4,1% voor september tegen 
de onderkant van het door de centrale bank beoogde niveau van 3% - 6%. De output-gap slinkt niet, en 
illustreert waarom de inflatie niet versnelt. We verwachten dan ook een inflatie van 4,5% voor het einde 
van dit jaar en een inflatie van 4,4% tegen eind 2020. De verwachting blijft dat binnen dit klimaat de 
centrale bank de monetaire versoepelingspolitiek zal aanhouden met een renteknip van 25 bps in 
november en nog een verlaging in de eerste helft van komend jaar.  
 

 Ondanks de moeilijke economische situatie en de renteverlagingen, verwachten we een aansterking 
van de rand tegenover de euro. Onze langetermijnmodellen wijzen er namelijk op dat de rand nog 
steeds ondergewaardeerd is tegenover de euro en de dollar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zuid-Afrikaanse rand 
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 De Turkse lira kende een relatief stabiel verloop tegenover de euro de afgelopen twee maanden. In de 
eerste helft van oktober verzwakte de lira met ongeveer 6% tegenover de euro als gevolg van de inval 
in Noord-Syrië. Toen bleek dat de inval geen onmiddellijke Amerikaanse sancties zou veroorzaken, 
herstelde de lira echter weer tot 6,33 (EURTRY) op het moment van schrijven.  

 
 De koers van de Lira wordt ondersteund door een vermindering van het handelstekort en een 

attractievere rente. Zoals verwacht dook de Turkse inflatie in oktober namelijk onder de 10%, met een 
positieve impact op de reële rentevoeten. We verwachten echter dat de inflatie weer licht zal versnellen 
tot 12,0% eind dit jaar.  
 

 Na de verlaging van de depositorente met 250 basispunten tot 14,00% in oktober verwachten we een 
‘hold-and-see’ modus van de Turske centrale bank in de komende maanden.  

 
 We verwachten dat de Turkse Lira licht verzwakt tegenover de Amerikaanse dollar tot 5,82 (USDTRY) 

eind dit jaar en 6,48 (USDTRY) eind 2020. Ook tegenover de euro verwachten we een verzwakking van 
de Turkse lira de komende maanden.  
 
 

Turkse lira 
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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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