
De belangrijkste onwikkelingen in de valutamarkten gedurende 
de altijd rustige zomermaanden waren de verslechtering van 
de economische indicatoren in Europa en de toenemende 
bezorgdheid van de ECB over de druk van deflatie en het gebrek 
aan economische groei. In ons julirapport gaven we al aan 
dat we vanaf de septemberbijeenkomst verdere maatregelen 
van de ECB verwachtten met betrekking tot het mkb. Op dat 
moment waren we een van de weinigen met deze mening en 
de meerderheid verwachtte dat de ECB af kon wachten tot de 
inflatiecijfers en de economische groei verbeterden. Nu deze 
verbetering niet plaats heeft gevonden en president Draghi 
in zijn toespraak tijdens de conferentie van centrale bankiers 
in Jackson Hole bijzonder verruimingsgezind was, is onze 
verwachting de nieuwe consensus geworden.

Onze mening over de belangrijkste factoren die tot in 2015 
de wisselkoersen zullen beïnvloeden blijven ongewijzigd. We 
verwachten dat de belangrijkste valuta’s zullen reageren op het 
monetair beleid en de berichten van de centrale banken. Net 
als in juli, leidt dit tot een stijging van het pond en de dollar (zie 
figuur 1).

• Ondanks de tijdens de septemberbijeenkomst 
aangekondigde maatregelen, gaan we ervan uit dat 
kwantitatieve geldverruiming gezien de dramatische 
verslechtering in cijfers in de eurozone (zie figuur 2) voorlopig 
onderdeel uit zal maken van het ECB-beleid. Voor hoever 
het ECB-beleid op basis van valutamarktbewegingen is te 
voorzien, verwachten we de komende 18 maanden geen 
aanscherping van het beleid.

• We verwachten dat zowel de Federal Reserve als de Bank 
of England hun rente in 2015 zullen verhogen. Uit de 
koersen op de futuremarkten kunnen we opmaken dat de 
eerste renteverhoging van de BoE in maart wordt verwacht 
en dat de eerste renteverhoging door de Fed in juni wordt 
verwacht. Deze momenten liggen wat ons betreft te ver 
uit elkaar. De Britse economie is door de wederzijdse 
handel met Europa niet geheel ongevoelig voor de zwakke 
economie in de eurozone. Ondertussen versnelt de groei 
van de Amerikaanse economie na een korte stagnatie door 
slecht weer. Een groei van 3-3,5% gedurende de rest van 
het jaar is zeker mogelijk. De werkloosheid daalt snel en de 
lonen stijgen al enige tijd sneller gestegen dan de inflatie. 
Dit is een groot contrast met het Verenigd Koninkrijk waar 
de dalende werkloosheid samengaat met een krimp in 
lonen. Daarom is het tweede kwartaal van 2015 het meest 
waarschijnlijke moment voor zowel de Fed als de Bank of 
England om de rente te verhogen.

Achtergrond

• De Bank of Japan (BoJ) maakt zich waarschijnlijk zorgen 
over de zwakke Japanse economie de afgelopen tijd. De 
consumptie is nog herstellende van de btw-verhoging in 
april, terwijl de industriële productie in juli nog 7,2% onder 
het niveau van het tweede kwartaal lag. We verwachten dat 
de mogelijkheid van kwantitatieve geldverruiming tijdens 
de septemberbijeenkomst van de BoJ in ieder geval ter 
sprake komt.

Al met al gaan we er vanuit de huidige trends zich zullen 
voortzetten.

• Sterke stijging van de Amerikaanse dollar ten opzichte van 
de meeste grote valuta’s.

• Een verzwakking van de valuta’s van de niet-eurolanden 
van Europa en de omliggende staten met uitzondering van 
het Britse pond en de Noorse kroon die het relatief beter 
zullen doen.

Figuur 1: EUR/USD sinds 1 juli 2014

Figuur 2: Samengestelde Europese PMI en inflatie (grafiek met 2 assen) 

sinds het begin van het jaar
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We hebben onze voorspelling voor de koers tegen de 
dollar naar beneden bijgesteld, maar onze verwachting 
tegen het pond voor de korte termijn verhoogd.

Gedurende de hele zomer was er geen goed economisch 
nieuws uit de eurozone. In het tweede kwartaal stagneerde 
de groei in een voortzetting van de ‘permanente recessie’ 
waarin de Europese economie zich al drie jaar bevindt. Alle 
indicatoren (vooral de PMI-index) wijzen op een verdere 
vertraging van de economische groei. De jaarlijkse inflatie 
daalde in juli met 0,3% bijna tot het nulpunt. Achter dit 
gemiddelde verbergt zich de deflatie in landen met 
gevaarlijke hoge privé- en staatsschulden zoals Italië en 
Spanje.

Volgens onze verwachtingen kondigde de ECB tijdens de 
septemberbijeenkomst een hele serie maatregelen aan. 
Ook werden de verwachtingen voor groei en inflatie voor 
2014 bijgesteld. De woorden van president Draghi waren 
gedurende de gehele bijeenkomst erg somber. Ondanks 
de op 4 september aangekondigde maatregelen, 
verwachten we voor het einde van dit jaar kwantitatieve 
geldverruiming.

EUR
De Bank of England heeft onze vermoedens bevestigd 
dat er tot het midden van 2015 geen renteverhogingen 
zullen zijn. De notulen van de augustbijeenkomst 
suggereren dat de BoE zich op zowel op salarisgroei als 
op de werkloosheid zal richten. Verder werd aangegeven 
dat gewacht wordt tot “er duidelijk bewijs van salarisgroei 
is, voordat het beleid wordt aangescherpt”. Gezien er 
geen enkele druk is van de salarissen, zullen de meeste 
leden van het MPC geen haast willen maken met 
renteverhogingen.

We hebben onze verwachting voor de eerste 
renteverhoging verschoven naar het tweede kwartaal van 
2015 en daarom de voorspelling voor het pond tegen de 
dollar enigszins bijgesteld.

EUR/USD EUR/GBP

4e kwartaal 2014 1,24 0,76

1e kwartaal 2015 1,20 0,74

2e kwartaal 2015 1,18 0,73

2015 1,15 0,72

We hebben onze verwachting van het Britse pond tegen 
alle Europese munten naar boven bijgesteld.

De economische cijfers van het Verenigd Koninkrijk 
zijn sinds de publicatie van ons julirapport iets minder 
rooskleurig. De zakengraadmeters van de PMI zijn 
iets gedaald, maar blijven toch ongekend hoog. Het 
nieuws over de arbeidsmarkt blijft gemengd. Hoewel de 
werkloosheid snel blijft dalen, stagneren de lonen. De 
nominale lonen zijn sinds het begin van 2014 zelfs iets 
gekrompen.

GBP

GBP/EUR GBP/USD

4e kwartaal 2014 1,32 1,63

1e kwartaal 2015 1,35 1,62

2e kwartaal 2015 1,37 1,62

2015 1,39 1,60

We hebben onze kortetermijnvoorspellingen van de yen 
tegen de dollar naar boven bijgesteld.

De Japanese economie reageerde niet goed op de 
btw-verhoging in april. De consumptie is sterk gedaald 
en noch de investeringen, noch de industriële productie 
hebben zich toe nu toe kunnen herstellen. De groei in 
de eerste helft van 2014 was een erg zwakke -0.7% en 
komt in het derde kwartaal waarschijnlijk niet boven de 
1% uit. We verwachten dat de Bank of Japan zich tijdens 
de komende bijeenkomsten gematigd zal uitlaten. 
Dit zal een neerwaartse druk op de yen houden en we 
verwachten dan ook nog steeds een daling van de yen 
tegen de dollar, hoewel deze ongeveer een kwartaal naar 
voren wordt geschoven.

JPY

USD/JPY

4e kwartaal 2014 113

1e kwartaal 2015 116

2e kwartaal 2015 120

2015 125
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Onze voorspelling voor de koers tegen de euro is 
ongewijzigd.

Er was geen wijziging in het beleid van de SNB dat is 
gericht op het vasthouden een maximum van 1,2 CHF 
tegen de euro. Verder stelde de SNB in de junialalyse 
van de monetaire politiek de inflatieverwachting opnieuw 
naar beneden bij en was er bezorgdheid over de Zwitserse 
economie. Onze voorspelling dat de CHF vlak onder 
het door de SNB vastgestelde plafond blijft, is daarom 
ongewijzigd.

CHF

We hebben onze kortetermijnvoorspelling tegen de USD 
verhoogd.

Terwijl de sterke Australische dollar Gouverneur Stevens 
nog steeds dwars zit, meldt de septemberpublicatie van 
het monetaire beleid niets over een renteverlaging van 
de huidige 2,5% om de AUD te verzwakken. Terwijl de 
economie gedurende dit jaar meer dan 2,5% zal groeien 
en inflatie ruim binnen de RBA-doelstelling valt, is er voor 
de centrale bank geen reden om de rente te wijzigen 
of op andere manieren in te grijpen. Net al bij de JPY, 
verschuiven we onze verwachtingen voor de daling tegen 
de dollar ongeveer een kwartaal.

AUD

Onze verwachtingen voor de Zweedse kroon tegen de 
euro zijn ongewijzigd.

Na de schok in juli toen de Riksbank de markten verraste 
door de rente te verlagen van 0,50% naar 0,25%, 
verwachten we van de bijeenkomst op 4 september geen 
veranderingen. De reporente zal bij 0,25% blijven en de 
verwachtingen voor de renteontwikkeling blijft hetzelfde.

De economische cijfers zijn sinds de julibijeenkomst 
bijzonder somber. Omdat de Zweedse economie sterk 
wordt beïnvloed door de Europese economie, is dit 
niet verrassend. Toch is de grote val in de PMI voor het 
bedrijfsleven (9,3 punten voor de industrie en 6,3 punten 
voor diensten) zorgwekkend.

Ondanks deze zwakte, verwachten we van de Riksbank 
geen verdere drastische maatregelen. Het inflatiecijfer 
was in juli verrassend positief (met 0,3% in plaats van 
de verwachte -0,3%) en het vooruitzicht van fiscale 
stimulering van de economie, mits de verkiezingen worden 
gewonnen door de linksen, moet voor de centrale bank 
voldoende zijn om voorlopig een afwachtende houding 
aan te nemen.

Onze verwachtingen van een lichte stijging van de SEK 
tegen de euro en een aanzienlijke daling tegen de dollar 
blijven ongewijzigd.

EUR/CHF

4e kwartaal 2014 1,22

1e kwartaal 2015 1,22

2e kwartaal 2015 1,22

2015 1,22

AUD/USD

4e kwartaal 2014 0,87

1e kwartaal 2015 0,85

2e kwartaal 2015 0,82

2015 0,78

EUR/SEK

3e kwartaal 2014          9,1

4e kwartaal 2014 9,0

1e kwartaal 2015 8,9

2e kwartaal 2015 8,8

2015 8,5

SEK
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Speciaal rapport

Onze verwachtingen voor de Deense kroon tegen de 
euro zijn ongewijzigd.

Sinds Denemarken in het referendum van 2000 tegen de 
euro stemde, heeft de nationale bank van Denemarken 
de DKK op een min of meer vaste koers gehouden met 
de euro door binnen een marge van 2,25% te blijven. 
De Deense kroon is praktisch gezien vestgezet op 7,46 
DKK per euro. Alleen in tijden van ernstige onrust op de 
markten zijn er schommelingen geweest rond de spilkoers 
van 7,46 DKK per euro. We verwachten niet dat de Deense 
centrale bank moeilijkheden zal hebben om de kroon de 
komende twee jaar binnen deze marge te houden en 
hebben onze voorspelling daarom niet gewijzigd.

DKK

Prognose G10

EUR/NOK

3e kwartaal 2014             7,8

4e kwartaal 2014 7,7

1e kwartaal 2015 7,6

2e kwartaal 2015 7,5

2015 7,2

EUR/DKK

3e kwartaal 2014           7,46

4e kwartaal 2014 7,46

1e kwartaal 2015 7,46

2e kwartaal 2015 7,46

2015 7,46

We hebben onze voorspelling tegen de euro naar boven 
bijgesteld.

De koers van de Noorse kroon blijft zich bewegen richting 
onze voorspelling voor het derde kwartaal van 8,1 kronen 
tegen de euro. Noorwegen is qua macro-economische 
ontwikkeling een heel ander verhaal. Het BNP van 
Noorwegen groeide in het tweede halfjaar sterk (4,9% 
vergeleken met 1,0% in Zweden) en volgens de meest 
recente PMI voor de industrie versnelt deze groei. tot in 
2015 eerder pas zal houden met de dollar dan met de 
euro.

NOK

We hopen dat u onze nieuwsbrief op prijs stelt. Voor 
een actuele koers of andere informatie, kunt u ons op 
de volgende manieren bereiken:
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