
   

 
 

 

                       

  

Braziliaanse real (BRL) 
 
 
We voorspellen op middellange tot lange termijn een 

gestage stijging van de real tegen de dollar, een lichte 

stijging tegen het pond en een grotere stijging tegen de 

euro. 

De real is verder verzwakt na de overwinning van de 
centrumlinkse kandidaat Rousseff in de 
presidentsverkiezingen. We denken dat de markten het 
mogelijke negatieve macro-economische effect van de 
regering van Rousseff overschatten. In het verleden was zijn 
macro-economische beleid niet ongewoon. De Braziliaanse 
begroting heeft zelfs een zeldzaam overschot en ook de 
staatsschuld is de afgelopen jaren afgenomen.  

 
Het vooruitzicht op de middellange termijn hangt naar onze 
mening meer af van de lengte en de ernst van de vertraging 
van de groei die we in 2014 hebben gezien. Brazilië bevindt 
zich met twee kwartalen van negatieve bbp- groei sinds april 
2014 technisch gezien in een recessie (figuur 1). Er wordt dit 
jaar geen groei verwacht en het herstel zal in 2015 niet 
boven de 2% uitkomen. Geen van de frequente indicatoren 
wijst er voorlopig op dat positieve groei dichterbij komt. De 
officiële banengroei, detailhandelscijfers en de maandelijks 
activiteitsindex ICB-Br bevinden zich allemaal rond het 
nulpunt.  

Figuur 1: Groeicijfer bbp Brazilië 2011-2014 

 

De macro-economische situatie rond de Braziliaanse real is 
allesbehalve rooskleurig. Toch zijn er bepaalde lichtpuntjes 
in de duisternis van de recessie:  

 De rente op de real is nog steeds aanzienlijk. De SELIC-
rente is met 11,25% vergeleken met extreme lage rente 
elders in de wereld een uitzondering. De COPOM (die het 
Braziliaanse monetaire beleid bepaalt) maakt zich eerder  

 

 

 

zorgen over de relatief hoge inflatie (permament ruim 
6%) dan over de vertraging van de groei. Op korte termijn 
zal de rente hoog blijven, tenzij de situatie aanmerkelijk 
verslechtert.  

 Door recente koersdalingen is BRL nu goedkoper dan op 
het dieptepunt van de crisis in 2008-2009 (figuur 2). 
Over een te sterke real kan niemand zich meer zorgen 
maken.  

 
 
Figuur 2: Historische koers USD/BRL 

 
 

 
 

Voor meer informatie over de gevolgen van deze 

ontwikkelingen voor uw valutatransacties, kunt onze 

valutaspecialisten bellen op 020 217 0810. 

 

 


