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Flash 
Actua 

Euro/dollar: de grote switch 
De verrassing van 2017 is vast en zeker de sterkte van onze eenheidsmunt. 
De euro werd duurder t.o.v. nagenoeg alle munten, terwijl de Amerikaanse 
dollar goedkoper werd. Een gesprek met onze hoofdeconoom Geert Gielens 
over de perikelen van de euro/dollarwisselkoers. 

 
Voor het eerst in meer dan 2 jaar tijd werd voor 
1 euro meer dan 1,15 dollar neergeteld en recent 
werd zelfs de grens van 1,20 gesloopt. De zwak-
kere dollar is een fundamentele verandering die 
begin 2017 totaal niet werd verwacht. Hoe 
verklaar je deze koersbeweging? 

GG: 3 elementen verklaren de zwakkere dollar en 
de sterkere euro. 

 De onverwacht zwakkere prestatie van de 
Amerikaanse economie en de ontgoocheling 
over het beleid van president Trump waren 
negatief voor de dollar. Daarnaast gaf de ster-
kere dan verwachte prestatie van de Europe-
se economie de euro vleugels. 

 Bijgestelde verwachtingen in verband met het 
beleid van de Amerikaanse en de Europese 
centrale bank. 

 De beperktere liquiditeit op de financiële 
markten tijdens de vakantiemaanden maakt 
dat de koersbewegingen iets uitgesprokener 
zijn. Voeg daarbij het kuddegedrag van de 
marktparticipanten die inzetten op een zwak-
kere dollar. 

 

Kan je deze elementen wat meer toelichten? 
Waarom werden de groeiprestaties begin 2017 
verkeerd ingeschat? 

GG: Het verschil in groeiprestaties tussen 2 
economieën en de groeiverwachtingen beïnvloe-
den de wisselkoersen. Voor de VS waren de 
groeiverwachtingen begin 2017 hooggespannen; 
voor Europa was dat niet het geval. Het Interna-
tionaal Monetair Fonds ging in januari 2017 uit 
van een Amerikaanse groei van 2,3% en een 
Europese van slechts 1,6%. Voor 2018 werd een 
nog groter groeiverschil verwacht: 2,5% voor de 

VS en 1,6% voor de eurozone. Maar in de loop 
van het jaar beende de groei in de eurozone de 
Amerikaanse bij. In de 1e helft van het jaar groei-
de de economie in de eurozone (op jaarbasis) met 
2,2% t.o.v. 2,1% voor de VS. Een positieve ver-
rassing voor de eurozone en in het voordeel van 
de eenheidsmunt. Dit effect wordt nog versterkt 
door de twijfel over de realiseerbaarheid van het 
economische programma van de nieuwe Ameri-
kaanse regering. De plannen inzake deregulering, 
belastingverlagingen en overheidsinvesteringen 
werden voor de Amerikaanse economie als posi-
tief beschouwd, waardoor de groei, inflatie en 
rente zouden stijgen. Tot nog toe bleef het ech-
ter vooral bij woorden. 

 

Veranderden de centrale banken het geweer van 
schouder? 

GG: Begin 2017 ging men ervan uit dat het ren-
teverschil tussen de VS en de eurozone nog zou 
vergroten door het verschil in monetair beleid. De 
Amerikaanse centrale bank (Fed) loopt immers 
voor op de Europese (ECB). Zo verhoogde de Fed 
de officiële kortetermijnrente sinds december 
2015 al 4 keer, tot 1%. De ECB hanteert nog 
altijd een negatieve rente. In de VS worden de 
plannen om de geldhoeveelheid te verlagen 
concreet. Dit in tegenstelling tot de eurozone, 
waar de ECB maandelijks nog altijd voor 60 mil-
jard euro aan obligaties koopt. 

In de loop van het jaar kwam er echter nieuwe 
informatie die deed vermoeden dat de rente in de 
VS veel minder sterk en snel zou stijgen dan eerst 
werd aangenomen. De inflatie steeg niet door en 
viel zelfs terug onder de doelstelling van 2%. 
Bovendien communiceerde de Fed dat de lange-
termijnrente in de buurt van zijn economische 

gerechtvaardigde waarde lag. In de eurozone 
daarentegen pikt de economie sterker op dan 
verwacht. De markt gaat ervan uit dat de ECB 
haar aankoopbeleid zal afzwakken, en zelfs stop-
zetten. Met andere woorden: de kansen op een 
iets hogere langetermijnrente in Europa werden 
wat hoger ingeschat, terwijl er voor de VS meer 
twijfel kwam. 

Als gevolg van bovenstaande elementen daalde 
de dollar. Of deze daling zich verder zal doorzet-
ten, is momenteel onduidelijk. Het is in 1e instan-
tie aan de centrale banken om hun toekomstig 
beleid duidelijk te maken. Pas dan kunnen er 
inschattingen gemaakt worden van de toekom-
stige evolutie van het renteverschil tussen de VS 
en Europa. In 2e instantie moet er ook worden 
afgewacht of de groei in beide continenten rond 
dezelfde niveaus blijft. Tot slot zou het goed zijn 
als de twijfel rond de realiseerbaarheid van het 
economische beleid van de Amerikaanse regering 
wegebt. 

 

Onze commentaar 
Deze week gaven beide centrale banken iets 
concreter zicht op hun rentebeleid. De Fed voor-
ziet dit jaar nog 1 verhoging van de kortetermijn-
rente, en volgend jaar nog 3. Leden van de ECB 
verklaarden recent dat de sterkte van de euro 
haar monetair beleid niet structureel zal doorkrui-
sen en weinig gevolgen zal hebben voor de groei. 
Laten we zeker ook de positieve gevolgen van 
een potentiële politieke tandem Merkel-Macron 
niet onderschatten, want die kan nog zorgen voor 
positieve verrassingen voor onze munt. 

Het blijft dus een dubbeltje op zijn kant. Munt-
voorspellingen doen is op zich al heel moeilijk. Met 
2 grote centrale banken in de schijnwerpers 
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wordt dit quasi onmogelijk. Vooral de rente-
evolutie zal richtinggevend zijn. En daar heeft de 
dollar het voordeel. De krappe arbeidsmarkt in de 
VS zal zich vroeg of laat vertalen in hogere lonen, 
die de inflatie op hun beurt hoger zullen duwen. 
En hierop moet de Fed reageren, wat in het 
voordeel van de dollar werkt. 

Zoals gezegd, een dubbeltje op zijn kant. We 
nemen even een afwachtende houding aan. Wie 
dollars heeft, behoudt deze best. 
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