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CONSERVATIVES WINNEN BRITSE VERKIEZINGEN 
MET VERRASSENDE MEERDERHEID

Na maanden speculatie over een nek-aan nek race tussen 

Labour en de Conservatives, verraste de uitslag van de 

Britse parlementsverkiezingen iedereen. De meesten 

voorspelden dat er een coalitie van twee of drie partijen 

zou moeten worden gevormd, maar de door David 

Cameron geleide Conservative party bleef niet alleen de 

grootste partij, maar bereikte ook nog eens een absolute 

meerderheid in het Britse Lagerhuis. 

Het Britse pond bleef vannacht stijgen tegen alle 

overige valuta’s toen het steeds duidelijker werd dat de 

Conservatives zelfstandig een regering zouden kunnen 

vormen. De stijging van het pond begon laat op de 

avond toen uit de zogenaamde ‘exit polls’ bleek dat 

Conservatives bijna een absolute meerderheid hadden. 

In feite werd de omvang van de overwinning toen nog 

onderschat. Op het moment van schrijven, beschikken de 

Conservatives over 323 en heeft de Labour partij er 228. 

De Liberal Democrats hebben bijna alle steun verloren en 

raakten bijna 50 zetels kwijt. Intussen vond er in Schotland 

een enorme verschuiving plaats nadat de Scottish 

National Party (SNP) maar liefst 56 van de beschikbare 59 

Schotse zetels wist te bemachtigen. 

Het Britse pond reageerde sterk op dit nieuws. De 

resultaten uit de kiesdistricten kwamen in de nacht één 

voor één binnen en bevestigden de overwinning van 

David Cameron. Het pond steeg daardoor met 1,5% tegen 

de dollar (figuur 1). Ook tegen de euro werd een enorme 

winst van 2% geboekt door het wegvallen van het risico 

op een herhaling van de verkiezingen. De Britse valuta 

bereikte het hoogste punt tegen de dollar in tweeënhalve 

maand en bereikte bijna het hoogste punt in 2015.

De positieve reactie van het pond had ook te maken met 

de aanvankelijke verwachting dat de verkiezingen gevolgd 

zouden worden door moeizame onderhandelingen over 

een coalitieregering. Toch zullen verdere stijgingen van 

het Britse pond sterk afhangen van het Amerikaanse 

arbeidsmarktapport dat vanmiddag verschijnt.

Vooruitkijkend betekent een regering waarin de 

Conservatives de leiding hebben dat er een grote kans 

is dat er vóór 2017 een referendum wordt gehouden 

over EU-lidmaatschap. Debatten over het verlaten van 

de Europese Unie en Schotse onafhankelijkheid na het 

enorme succes van de SNP zou op lange termijn de koers 

van het pond kunnen beïnvloeden.

Figuur 1: Intraday koers GBP/USD (08/05/2015)

Figuur 2: Intraday koers EUR/GBP (08/05/2015)
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