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Voorspellingen G4-valuta’s 

AMERIKAANSE DOLLAR (USD)
De koersen van de G10-valuta’s worden nog steeds 

voornamelijk bepaald door het beleid van de centrale 

banken van de betreffende landen en het toekomstige 

beleid dat van hen wordt verwacht, zij het een 

renteverhoging voor de economieën die zich dit kunnen 

veroorloven of verdere monetaire verruiming waar dit 

noodzakelijk is. 

Na vlak voor de maartbijeenkomst van de FOMC een 

meerjarig hoogtepunt te hebben bereikt,  begon de 

index van de Amerikaanse dollar af te wijken van de tot 

dan toe gevolgde stijgende trend. Deze daling werd 

veroorzaakt door de verruimingsgezinde houding van het 

Federal Open Market Committee (FOMC) en werd verder 

versterkt door het grote aantal longposities op de dollar. 

Bij een dergelijke positieve consensus leidt het sluiten van 

oude posities vaak tot een dergelijke koerscorrectie.
Figuur 1: Index Amerikaanse dollar (DXY) (jan 2015 – jun 2015)

Bron: Bloomberg    Datum: 02/06/15    Tijd: 12:30 BST 

De precieze timing van de verhoging van de Amerikaanse 

rente door de Federal Reserve blijft de belangrijkste invloed 

op de koersontwikkeling van de dollar. We verwachten 

dat de eerste renteverhoging óf tijdens de julibijeenkomst 

óf tijdens de septemberbijeenkomst zal worden 

aangekondigd. Omdat zowel de lonen als de kerninflatie 

(figuur 3) blijven stijgen, is het huidige verruimingsgezinde 

monetaire beleid niet langer noodzakelijk en we zijn ervan 

overtuigd dat de meerderheid van de FOMC-leden er 

ook zo over denkt.

Figuur 2: Maandelijkse Amerikaanse Nonfarm Payroll met 

voortschrijdend gemiddelde (2011 – 2015)

Bron: Bloomberg     Datum: 02/06/15

Hoewel de Amerikaanse economie in het eerste kwartaal 

van 2015 kromp, zijn er veel aanwijzingen dat dit te wijten 

was aan het slechte winterweer en de manier waarop het 

Bureau of Economic Analysis het bbp corrigeert voor 

seizoensinvloeden. De huidige stijgende trend van de 

dollar is al drie keer onderbroken door een bbp-krimp in 

het eerste kwartaal gevolgd door een sterk herstel tijdens 

de overige drie kwartalen. De cijfers van dit jaar, vooral 

de zeer significante arbeidsmarktindicatoren, suggereren 

dat we dit jaar een dergelijk patroon kunnen verwachten 

(figuur 2). De markten lijken deze verwachting steeds meer 

te delen. Het grote aantal oude longposities op de dollar 

Figuur 3: Amerikaanse lonen en kerninflatie (2013 - 2015)

Bron: Bloomberg     Datum: 02/06/15    Tijd: 12:40 BST

We laten onze voorspelling van een doorgaande 

geleidelijke stijging van de dollar tegen alle andere grote 

valuta’s vrijwel ongewijzigd.

is nu grotendeels gesloten en de Amerikaanse dollar 

heeft sinds maart zo’n 60% van het verlies goedgemaakt.
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EURO (EUR)
In ons laatste G4-rapport noemden we het positieve 

macro-economische nieuws uit de eurozone. Verschillende 

indicatoren overtroffen toen de (bescheiden) 

verwachtingen. De economie groeide in het eerste 

kwartaal van 2015 met 1,6% op jaarbasis - iets minder dan 

we verwacht hadden. De groei in Spanje (+2,7%) en Italië 

(+1,2%) was sterker dan verwacht en voor Italië kwam 

daarmee eindelijk een einde aan de recessie. 

Toch zijn er tekenen dat de groei niet boven de 2% uit zal 

komen zoals de PMI-indices (figuur 4) aangeven. 

Figuur 4: Samengestelde PMI  eurozone (2014 - 2015)

Bron: Bloomberg    Datum: 02/06/15

Ook het ontbreken van een definitief akkoord tussen de 

financiële autoriteiten van de eurozone en de Griekse 

Figuur 5: ECB-leningen aan organisaties buiten de financiële 

sector (2010 – 2015)

Bron: Bloomberg     Datum: 02/06/15

EUR/USD EUR/GBP

3e kwartaal 2015 1,05 0,70

Eind 2015 1,02 0,68

1e kwartaal 2016 1,00 0,68

2e kwartaal 2016 0,95 0,66

Eind 2017 0,95 0,65

Na de enorme monetaire verruiming van de ECB aan 

het begin van het jaar en de gevolgen daarvan voor de 

rente, neemt het aantal leningen aan organisaties buiten 

de financiële sector (figuur 5) na een veelbelovende start 

niet verder toe.

overheid zorgt voor neerwaartse druk op de euro. 

Toch blijven we vrij optimistisch en verwachten we dat 

de partijen (desnoods op het laatste moment) tot een  

compromis komen. 

Het verruimingsgezinde beleid van de ECB dat sterk 

afwijkt van het beleid van de Federal Reserve (en in 

mindere mate van dat van de Bank of England) wordt 

gerechtvaardigd door de achterblijvende consumptie en 

groei in de eurozone. We verwachten een voortzetting van 

de geleidelijke daling van de euro tegen de Amerikaanse 

dollar en een zeer gestage daling tegen het Britse pond.
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BRITSE POND (GBP)
Het economisch herstel van de Britse economie was sinds 

ons laatste G4-rapport wat teleurstellend. De economische 

groei bedroeg in het eerste kwartaal 1,2%, maar andere 

indicatoren, met name het consumentenvertrouwen, 

(figuur 6) en de PMI-graadmeter voor industriële 

activiteit (figuur 7) wijzen op een sterkere groei. Het lijkt 

erop ondanks een tegenvallend bbp-cijfer in het eerste 

kwartaal een groei van 2,0 à 2,5% kunnen verwachten. 

Figuur 6: Brits consumentenvertrouwen GfK (2010 – 2015)

Bron: Bloomberg    Datum: 02/06/15

De economische groei is stabiel, de arbeidsmarkt 

verbetert en na de overtuigende overwinning van de 

Conservatieven tijdens de parlementsverkiezingen is er 

politieke stabiliteit. Daardoor zal de Bank of England de 

Britse rente in de lente van 2016 waarschijnlijk kunnen 

verhogen - iets eerder dan de markten momenteel 

verwachten. Het Britse pond zal hierdoor worden 

gesteund tegen de euro en in mindere mate tegen de 

Amerikaanse dollar.

Figuur 7: Britse PMI diensten (2013 – 2015)

Bron: Bloomberg    Datum: 02/06/15

De Bank of England zal blij zijn met het positieve 

arbeidsmarktcijfers. De werkloosheid daalt nog steeds 

(figuur 8) en de loonstijging ligt iets boven het inflatiecijfer 

(figuur 9). 

Figuur 8: Werkloosheidscijfer Verenigd Koninkrijk (2014 – 2015)

Bron: Bloomberg     Datum: 02/06/15

Figuur 9: Gemiddeld wekelijks inkomen en inflatie (2014 – 2015)

Bron: Bloomberg    Datum: 02/06/15

GBP/USD GBP/EUR

3e kwartaal 2015 1,50 1,43

Eind 2015 1,49 1,46

1e kwartaal 2016 1,47 1,47

2e kwartaal 2016 1,45 1,53

Eind 2017 1,46 1,54
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JAPANSE YEN (JPY)
De Bank of Japan liet de rente tijdens de meibijeenkomst 

ongewijzigd en stelde haar vooruitzichten voor de 

Japanse economie iets naar boven bij. Ook werd naar de 

forse groei sinds het begin van 2015 verwezen die met 

2,4% hoger uitviel dan de meesten hadden verwacht.

Terwijl de economische groei voor positieve verrassingen 

zorgde, bleef de inflatie ver onder de 2% waar de 

Bank of Japan naar streeft. Nu het effect van de btw-

verhoging in april 2014 buiten het inflatiecijfer valt, blijft 

de kerninflatie steken op 0,3%. Japanse ondernemingen 

blijven hun inflatieverwachtingen verlagen, terwijl de 

inflatieverwachting voor huishoudens ongewijzigd blijft. 

Zonder monetaire interventie zal het voor de Bank of 

Japan moeilijk worden om haar doelstelling te bereiken.

Terwijl de Federal Reserve zich klaarmaakt om de rente 

te verhogen, is de kans groot dat de Bank of Japan de 

monetaire verruiming juist uitbreidt. We verwachten dat 

de yen geleidelijk zal dalen tegen de Amerikaanse dollar 

en dat deze daling zich voortzet tot in 2016.

We hopen dat u prijs stelt op deze informatie. Voor actuele koersen, offertes voor uw transacties of andere informatie, 
kunt u ons op de volgende manieren bereiken:

USD/JPY EUR/JPY GBP/JPY

3e kwartaal 2015 128 135 193

Eind 2015 132 135 197

1e kwartaal 2016 135 135 198

2e kwartaal 2016 138 131 200

Eind 2017 140 133 205

Figuur 10: Jaarlijks bbp Japan (2013 - 2015)

Bron: Bloomberg     Datum: 02/06/15


