Valuta-update

Schots onafhankelijkheidsreferendum
Vlak voor het referendum waarin de Schotten
zullen stemmen over hun onafhankelijkheid, is de
consensus nog steeds dat een kleine meerderheid
tegen zal stemmen ondanks het feit dat de marge
kleiner wordt.
•
Volgens de laatste opiniepeilingen door
ICM Research hebben de nee-stemmers een kleine
meerderheid met een verschil van 4%, terwijl dit een
maand geleden nog 10% was. De opiniepeiling van
The Financial Times laat een gemiddelde zien waarin
de No-campagne een voorsprong heeft van 3%
terwijl 9% van de kiezers nog twijfelt.
•
Volgens het IMM positioning report hebben
valutahandelaren hun long-posities in Britse ponden
flink uitgebreid. Alleen de Amerikaanse dollar heeft
een grotere long-positie dan het Britse pond. De
meeste valutaspeculanten verwachten duidelijk dat
een meerderheid tegen zal stemmen.

In het geval dat een meerderheid tegen
onafhankelijkheid is, zal het positieve effect op
de koers van het pond minder dramatisch zijn.
Toch is het bij de Bank of England en de UK
Treasury alle hens aan dek. In het geval dat de
ja-stemmers winnen, kunnen we een stroom van
officiële verklaringen verwachten om de markten
te stabiliseren en iedereen te verzekeren dat het
op korte termijn in ieder geval ‘business as usual’
is. Wat de uitslag ook wordt, schommelingen zijn
gegarandeerd.
We hopen dat u onze nieuwsbrief op prijs stelt. Voor
een actuele koers of andere informatie, kunt u ons op
de volgende manieren bereiken:

•
Iets minder onderbouwd, maar toch
opmerkelijk is de verwachting van Betfair, een Britse
bookkeeper waar weddenschappen op de uitslag
van het referendum kunnen worden afgesloten. 79%
van hun klanten verwacht dat een meerderheid tegen
zal stemmen. Als zij het mis hebben en Schotland
toch onafhankelijk wordt, zullen de markten scherp
reageren.
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