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Britse economen, analisten en valutahandelaren hebben 

uitgekeken naar deze historische dag voor de Bank of 

England. Voor het eerst in de 321-jarige geschiedenis van 

de centrale bank worden het rentebesluit, de notulen van de 

beleidsvergadering en de driemaandelijkse inflatiecijfers op 

dezelfde dag gepubliceerd. Economen hebben deze al de 

naam “Super Thursday” gegeven.

Zoals door velen werd verwacht, bleef de referentierente 

met 0,5% ongewijzigd. Wat iedereen bezighield was dan 

ook eerder het aantal van de negen bestuursleden dat vóór 

een renteverhoging zou stemmen. De afgelopen 7 maanden 

was er telkens unaniem tegen gestemd. Vanwege recente 

verkrappingsgezinde uitspraken, een flinke loongroei en een 

stabiele economische groei, verwachtten we dat er minimaal 

twee of zelfs drie leden voor een renteverhoging zouden 

stemmen.

Uiteindelijk was iedereen verrast toen maar één van de negen 

leden zich voor een directe renteverhoging uitsprak. Ian 

McCafferty was bekend om zijn verkrappingsgezinde houding, 

maar ondanks recente uitspraken van Miles, Weale en Forbes 

de enige zijn woord hield. De valutamarkten hadden duidelijk 

meer stemmen voor een renteverhoging verwacht. Zo bleek 

uit de scherpe daling met 0,75% tegen de Amerikaanse dollar 

(figuur 1) en tegen de euro met 0,7%.

Figuur 1: Intraday koers GBP/USD (06/08/2015)

Bron: Reuters    Datum: 06/08/2015    Tijd: 12.25 BST

Figuur 2: Britse loongroei en inflatie (2010 – 2015)

Bron: Thomson Reuters Datastream     Datum: 06/08/2015

Terwijl de bestuursleden ervan overtuigd waren dat de risico’s 

van de Griekse crisis nu geweken waren, maken ze zich nu 

zorgen over het sterke pond dat desinflatie zou kunnen 

veroorzaken. De inflatieverwachting voor de korte termijn was 

dan ook verslechterd vanwege de daling van de energieprijzen, 

Ondanks de verruimingsgezinde houding van de bestuursleden, 

zijn we ervan overtuigd dat het doorbreken van de unanimiteit 

een belangrijke stap is richting een renteverhoging in het eerste 

kwartaal van 2016. We verwachten dat andere MPC-leden zich 

een voor een zullen aansluiten en een renteverhoging in februari 

is dus nog steeds waarschijnlijk.

Hierdoor zal het pond worden gesteund tegen vrijwel alle 

overige grote valuta’s, met uitzondering van de dollar, want we 

verwachten dat het Federal Open Market Committee (FOMC) 

de Amerikaanse rente al tijdens haar septembervergadering 

zal verhogen. Nu verschuift de aandacht naar het 

arbeidsmarktrapport dat op vrijdag verschijnt. Tenzij de 

banengroei bij de komende twee arbeidsmarktrapporten onder 

de 150.000 ligt, verwachten we in september een Amerikaanse 

renteverhoging.

hoewel nog steeds een herstel richting de doelstelling van 2% 

wordt verwacht. Ook de onrust op de Chinese aandelenbeurs 

wierp een schaduw op het economische vooruitzicht voor het 

Verenigd Koninkrijk.

Er waren echter ook verkrappingsgezinde geluiden te horen naar 

aanleiding van de productiviteit die eindelijk lijkt te verbeteren. 

Ook de groeivoorspelling voor dit jaar werd herzien van 2,5% 

naar 2,8%. De loongroei die vorige maand steeg naar 3,2% op 

jaarbasis (figuur 2) lijkt ook verder te verbeteren, waardoor het 

effect van een sterk pond mogelijk teniet wordt gedaan.


