FX Weekly

Economisch Bureau
Macro & Financial Markets
Research

24 juni 2016

Pond onderuit na Brexit-uitslag
Georgette Boele

• Sterke daling van het pond na de Brexit-uitslag

Co-ordinator FX & Precious Metals

• De euro ook onder druk …
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• … terwijl de Japanse yen, goud en de Amerikaanse dollar stegen
• We verwachten meer zwakte van het pond
• Meer onrust op financiële markten kan leiden tot valuta-interventies

Pond onderuit na Brexit-uitslag
Het VK heeft besloten de EU te verlaten. Vanmorgen vroeg werd al duidelijk dat Brexit
een feit zou worden en de uitslagen op financiële markten waren extreem. Op een
gegeven moment was het pond 12% gedaald ten opzichte van de Amerikaanse dollar. De
euro daalde ook omdat investeerders bang zijn voor besmettingsgevaar naar Europa. De
Japanse yen en de goudprijs stegen echter omdat deze worden gezien als safe havens.
USD/JPY daalde zelfs onder 100. The Amerikaanse dollar deed het ook goed behalve ten
opzichte de yen.

Meer zwakte van het pond
We verwachten dat het pond verder onderuit gaat in de komende weken en maanden. De
financiële markten gaan zich instellen op een zwakkere economische groei in het VK en
het VK heeft een fors tekort op de lopende rekening. Daardoor is het VK erg afhankelijk
van kapitaalinstroom vanuit het buitenland. Door de politieke onzekerheid en de
verslechtering van de economische situatie zullen beleggers het pond waarschijnlijk van
de hand doen. Zolang het beleggerssentiment op de financiële markten slecht blijft zullen
de yen, het goud en de Amerikaanse dollar het goed blijven doen. Angst voor antiEuropasentiment kan de euro verder laten dalen. De aandacht is nu gericht op de
Spaanse verkiezingen die zondag gehouden worden. Het ziet ernaar uit dat de politieke
situatie gefragmenteerd blijft. Meer stemmen voor de Podemos-alliantie zou de euro
verder kunnen drukken.
Mochten de bewegingen op de valutamarkten extreem blijven dan bestaat de mogelijkheid
van gecoördineerde valuta-interventies. Mocht USD/JPY weer richting 100 bewegen dan
neemt het risico op valuta-interventies door het ministerie van Financiën in Japan toe.
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DISCLAIMER
Dit document is samengesteld door ABN AMRO. Het heeft uitsluitend als doel om financiële en algemene informatie te verstrekken over de economie. ABN AMRO behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot de
informatie in het document en het document wordt uitsluitend aan u verstrekt voor uw informatie. Het is niet toegestaan dit document (geheel of deels) te kopiëren, distribueren, door te geven aan een derde of om het voor
enig ander doel te gebruiken dan hier boven bedoeld. Dit document is informatief bedoeld en vormt geen aanbieding van effecten aan het publiek, of een uitnodiging om een aanbod te doen.
U mag niet om welke reden dan ook vertrouwen op de informatie, meningen, beramingen, en aannames in dit document noch dat het compleet, accuraat of juist is. Er wordt geen garantie gegeven, uitdrukkelijk of
stilzwijgend, door of uit naam van ABN AMRO, haar directeuren, functionarissen, vertegenwoordigers, gelieerde partijen, groepsmaatschappijen of werknemers met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de
informatie in dit document, en geen enkele aansprakelijkheid wordt geaccepteerd voor enig verlies als direct of indirect gevolg van het gebruik van deze informatie. De opvattingen en meningen opgenomen hierin kunnen
op enig moment aan verandering onderhevig zijn en ABN AMRO heeft geen enkele verplichting om de informatie in dit document na de datum hiervan te herzien.
Voordat u in enig product van ABN AMRO investeert, dient u zich te informeren over de verschillende financiële en andere risico’s, alsmede mogelijke beperkingen voor u en uw investeringen als gevolg van toepasselijke
wetgeving en regels. Indien u, na lezing van dit document, overweegt een investering te doen in een product, raadt ABN AMRO aan om een dergelijke investering met uw relatiemanager of persoonlijke adviseur te
bespreken om nader te bezien of het relevante product – met inachtneming van alle mogelijke risico’s – past bij uw investeringen. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden
geen garanties voor de toekomst. ABN AMRO behoudt zich het recht voor wijzigingen in dit materiaal aan te brengen.
Alle rechten voorbehouden.
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