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VOORUITBLIK OP DE SEPTEMBERBIJEENKOMST 
VAN HET FOMC

Sinds de Federal Reserve in December 2014 voor het eerst de 
term “geduld” wegliet uit haar verklaring over het monetaire 
beleid, proberen de valutamarkten de precieze timing van 
de renteverhoging te bepalen waar al zo lang over wordt 
gespeculeerd. Verruimingsgezinde uitspraken van beleidsmakers 
van de Fed en het aantrekken van de Amerikaanse economie 
hebben gezorgd voor een flinke stijging van de Amerikaanse 
dollar sinds de zomer van 2014 (figuur 1). Nu komt het moment 
van het besluit over deze historische renteverhoging snel 
dichterbij.

FIGUUR 1: INDEX AMERIKAANSE DOLLAR 
(2010 – 2015)

Iedereen kijkt nu uit naar het rentebesluit tijdens de FOMC-
bijeenkomst die op 17 september begint.

Wij zijn ervan overtuigd dat de Amerikaanse economie voldoende 
is hersteld om een renteverhoging toe te laten. De Amerikaanse 
economische groei is in het tweede kwartaal van 2015 sterk 
hersteld, nadat het slechte winterweer in het eerste kwartaal voor 
een groeivertraging zorgde. De jaarlijkse groei is met 3,7% op 
jaarbasis nu boven verwachting.

Cruciaal is dat tegelijkertijd ook de arbeidsmarkt blijft aantrekken. 
De werkgelegenheid (buiten de landbouwsector) blijft maandelijks 
groeien met ruim 200.000 nieuwe banen, wat eveneens boven 
verwachting is. Ook de werkloosheid is gedaald naar een zesjarig 
dieptepunt van 5,1%, een niveau dat door de Fed als normaal en 
stabiel wordt beschouwd. Verder ligt de loongroei al enige tijd 
iets boven het inflatieniveau.

Bron: Thomson Reuters Datastream    Datum: 09/09/2015

Ook de zogenaamde JOLTS-cijfers over het aantal vacatures, het 
ontslagpercentage en het aantal mensen dat hun functie verlaat, 
hebben zich hersteld naar het niveau van vóór de financiële crisis 
(figuur 3). Vooral het aantal vacatures steeg flink en bereikte in juli 
een recordniveau van 5,75 miljoen.

FIGUUR 2: AMERIKAANSE WERKGELEGENHEID (BUIT-

FIGUUR 3: JOLTS-CIJFERS VOOR VACATURES EN
ONTSLAGEN (2005 – 2015)

Bron: Thomson Reuters Datastream    Datum: 09/09/2015

Het grootste obstakel voor het verhogen van de Amerikaanse 
rente is ongetwijfeld de wereldeconomie die vooral verzwakt is 
door de recente ontwikkelingen in China. De devaluatie van de 
Chinese yuan in augustus veroorzaakte een wereldwijde golf van 
verkopen op de financiële markten. Daardoor is men zich zorgen 
gaan maken over een wereldwijde economische groeivertraging. 

Het nieuws na de laatste monetaire beleidsvergadering in 
juni was gemengd. Terwijl de beleidsmakers erkenden dat het 
moment voor aanscherping van het monetaire beleid “dichterbij 
kwam”, is het duidelijk dat veel afhangt van verdere positieve 
macro-economische cijfers.

Volgens het “World Interest Rate Probability Model” van 
Bloomberg van 9 september schatten de markten de kans op een 
renteverhoging in september op 30% en is er een kans van 60% 
dat de rente in 2015 in ieder geval nog één keer verhoogd wordt.



FOMC-bijeenkomst | Speciaal Rapport 
15-09-2015

Neem contact op met Ebury  |  T  020 217 0810  |  info@ebury.nl  |  ebury.nl

EUR/USD GBP/USD USD/JPY

Eind 2015 1,02 1,53 132

1e kwartaal 2016 1,00 1,49 135

2e kwartaal 2016 0,98 1,48 136

Eind 2016 0,95 1,47 138

Eind 2017 0,95 1,47 140

We hopen dat u prijs stelt op deze informatie. Voor actuele 
koersen, offertes voor uw transacties of andere informatie, kunt u 
ons op de volgende manieren bereiken:

Wij hebben ons uiterste best gedaan om te zorgen dat de hier vermelde informatie correct is. Deze informatie is niet bedoeld en kan niet worden aangemerkt als financieel of ander 

advies. Deze informatie is van algemene aard en niet bedoeld voor specifieke cliënten. Vraag onafhankelijk advies voordat u beslissingen neemt. Ebury aanvaardt geen aansprakelijkheid 

voor de gevolgen van beslissingen op basis van de verstrekte informatie.

Wij zijn echter van mening dat de kans op een renteverhoging 
in september groter is. Het macro-economische nieuws sinds de 
julibijeenkomst was bijna uitsluitend positief. Daaronder vielen 
twee werkgelegenheidsrapporten en de groeicijfers van het 
tweede kwartaal. Hoewel er momenteel in de VS geen risico is 
op hoge inflatie, zijn we van mening dat het huidige monetaire 
noodbeleid niet langer noodzakelijk is.

Hoewel we er nog steeds van overtuigd zijn dat de Federal 
Reserve de eerste renteverhoging na de bijeenkomst op 
17 september zal doorvoeren, wordt het maar een krappe 
meerderheid en is het vrijwel zeker dat de FOMC-leden niet 
unaniem voor een verhoging zullen stemmen.

Een Amerikaanse renteverhoging dit jaar, zij het in september 
of later, zou de dollar flink steunen tegenover bijna alle andere 
grote valuta’s. Het contrast tussen het monetaire beleid van het 
FOMC en de Europese Centrale Bank zal over de komende twaalf 
tot achttien maanden zorgen voor stijging tegen de euro en in 
mindere mate tegen het Britse pond.


