
Surf mee op een 
potentiële dollarstijging …

Hoe inspelen op een dollarstijging?
Er zijn verschillende manieren om als belegger mee te 
profiteren van een verder herstel van de dollar: 
- via een obligatie in USD (zie www.belfius.be);
- via een termijnrekening in USD;
- via een fonds dat belegt in een korf van dollar-obligaties.

De Amerikaanse economie is in goeden doen en er is een 
significant groeiverschil t.o.v. de Eurozone (consensus 
analisten: 1 % supplementaire groei in de VS in 2014 en 
zelfs meer in 2015). Daarom zal de Amerikaanse centrale 
bank haar inkoopprogramma van obligaties verder afbouwen 
en stopzetten in oktober. Indien de arbeidsmarkt verder aan 
kracht blijft winnen, dan zal dit uitmonden in loonstijgingen, 
oplopende inflatieverwachtingen en een stijgende rente. 
Het renteverschil met de Eurozone zal er alleen maar groter 
door worden en een extra steun betekenen voor de USD. 
Het herstel in de Eurozone blijkt ondertussen zeer broos 
en moeizaam waardoor de ECB mogelijk nog verdere 
versoepelingsmaatregelen zal dienen te nemen. 
Tot slot: de geopolitieke problemen in Rusland/Oekraïne 
hebben bovendien een veel negatievere impact voor de 
Eurozone dan voor de VS.

Positieve punten
→ De USA is nog steeds de grootste economie ter wereld 

en heeft een uitgesproken reactief economisch beleid.
→  De USD geniet nog de status van vlucht- en wereld-

reservemunt.
→  Het begrotingstekort krimpt, vlugger dan verwacht, 

naar 4 % eind 2013 (komt van 10 %).
 (Bron: www.tradingeconomics.com)
→  De industrie geniet een concurrentieel voordeel door 

de sterk lagere energiekosten.

Aandachtspunten
→  De handels- en betalingsbalans zijn al jaren negatief.
→  Sterke economische cijfers kunnen leiden tot inkrimping 

van het soepel monetair beleid en aanleiding geven tot 
grote volatiliteit op de markten. 

Geïnteresseerd? 
Uw financieel 
adviseur geeft u graag  
meer info over de 
verschillende beleggings-
mogelijkheden in USD! 

Oktober 2014 Beleggen in USD 
Flash

Tijdens de voorbije maanden herstelde de USD zich fors tegenover de EUR. Op 7-05-2014 
noteerde de USD nog zeer laag, nl. 1,39 USD per EUR. Sindsdien heeft het herstel zich 
ingezet en momenteel (18-09-2014) noteert de USD aan 1,29 of een klim met 7 %. De 
meerderheid van de analisten blijft ondertussen geloven in een verder herstel. Waarom? 

 Evolutie van de langetermijnrente in de VS en  
 de Eurozone over de voorbije 10 jaar  
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Dit is een promotioneel document, opgesteld en verspreid door Belfius Bank. Het bevat geen beleggingsadvies en kan 
niet als dusdanig worden beschouwd. Het is evenmin een aanbeveling en dient niet geïnterpreteerd te worden als een 
aanbeveling om in te schrijven, of als een advies of aanbeveling om gelijk welke operatie uit te voeren. Dit document is niet 
opgesteld conform de bepalingen met betrekking tot de bevordering van onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied en 
is niet onderworpen aan het verbod tot handelen voorafgaand aan de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied.
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 Evolutie van de EUR/USD over de voorbije 10 jaar 

Oplopend rente-
voordeel voor VS
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USD +7 %  
sinds mei 2014

Stijging EUR, 
daling USD

 

 US 10-jaarsrente  Euro 10-jaarsrente


