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Het indrukwekkende herstel van het Britse pond na 

de uitslag van de parlementaire verkiezingen en de 

werkgelegenheidscijfers die op woensdagochtend 

uitkwamen, werd gestaakt toen woensdagmiddag het 

inflatierapport van de Bank of England verscheen en 

voorzitter Mark Carney een vrij verruimingsgezinde 

speech hield. 

Na een matige economische groei in het eerste kwartaal 

van 2015, werden de groeivoorspellingen voor dit jaar 

bijgesteld van 2,9% naar 2,5%. Het feit dat de economie 

in de eurozone aantrekt en de invloed van de Griekse 

crisis beperkt is, was onvoldoende om aan het eerdere 

groeicijfer vast te houden.

De verwachting is dat de inflatie gedurende het jaar dicht 

bij het nulpunt blijft en mogelijk onder nul duikt als de 

olieprijs de prijzen blijft drukken. Toch zijn er “weinig 

tekenen” dat deflatie zal toeslaan en als er geen verdere 

verrassingen zijn, zal de inflatie over twee jaar weer de 

doelstelling bereiken. Bemoedigend is, dat Carney 

ondanks de daling van de prijsindex naar een dieptepunt 

van 0 in februari, geen tekenen ziet dat aankopen worden 

uitgesteld.

De centrale bank wordt wel pessimistischer over de 

productiviteit die door een onevenredige groei van 

het aantal minder productieve banen maar langzaam 

is verbeterd. Dit blijkt de belangrijkste reden voor de 

centrale bank om de groeivoorspelling voor de Britse 

economie te reduceren.

De centrale bank lijkt echter geen probleem te hebben 

met het feit dat de markten rekening houden met een 

renteverhoging in het midden van 2016. De rente blijft 

voorlopig dus stabiel. Uit het inflatierapport blijkt ook 

dat de rente daarna gestaag zal stijgen tot het midden 

van 2018. De ambitieuze bezuinigingsplannen van de 

conservatieve regering zullen hier de komende jaren 

zeker aan bijdragen.

Figuur 1: Intraday-koers GBP/USD (13/05/15)
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De voorzichtigheid van de Bank of England had gevolgen 

voor de valutamarkten. Het pond daalde met 0,6% 

ten opzichte van het hoogste punt tegen de dollar in 

5 maanden (figuur 1) en met 0,5% tegen de euro. De 

markten hebben hun verwachtingen voor de verhoging 

van de Britse rente duidelijk verder opschuiven.

We blijven bij onze voorspelling van de eerste 

renteverhoging in het eerste kwartaal van 2016, iets eerder 

dan de markten verwachten. Het arbeidsmarktrapport 

van woensdag (dat nog niet was gepubliceerd toen de 

Bank of England haar inflatierapport uitbracht) bevestigt 

dat de gestage loonstijging sinds 2013 (figuur 2) doorgaat. 

De loonstijging ligt nu ruim 1% boven de inflatie. Daarom 

achten we het ondanks de huidige verwachtingen van de 

markt onwaarschijnlijk dat de rente langer dan een jaar op 

het huidige dieptepunt kan blijven.

Figuur 2: Gemiddeld loon Verenigd Koninkrijk exclusief 
bonussen (2013 – 2015)
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