
Powell lûlt op pauze
na derde renteverlaging
De Amerikaanse centrale bank (Fed) zal de komende maanden het monetair
beleid niet verder versoepelen, tenzij de economische vporuitzichtën flink
verslechteren.

WOUTER VERVENNE

oals algemeen verwacht
heeft de Fed gisteren de be-
leidsrente voor de derde keer
in drie maanden verlaagd.
De centrale bank knipte haar
belangrijkste rentetarief met

25 basispunten naar 1,5 à 1,75 procent.
'We hebben de rente verlaagd om de

Amerikaanse economie sterk te houden en
te beschermen tegen risico's', zei Fed-voor-
ZitterJerome Powell op een persconferen-
tie. 'De belangrijkste risico's zijn de groei-
vertraging in de rest van de wereld, de on-
zekerheid over het handelsbeleid en de
lage inflatie.' Hij verwees naar de handels-
oorlog tussen de VS en China. De inflatie is
lager dan de doelstelling van 2 procent.

Twee van de tien stemgerechtigde be-
stuurders stemden net als bij de vorige
vergadering tegen de renteverlaging. Es-
ther George en Eric Rosengren wilden de
rente onveranderd houden. James Bullard,
die de vorige keer een renteverlaging met
50 basispunten bepleitte, steunde het ren-
tebesluit.

Powell maakte wel duidelijk dat beleg-
gers niet moeten rekenen op een verdere
versoepeling van het monetair beleid, om-
dat de economische vooruitzichten gun-
stig blijven. De Fed verwacht een matige
groei, een sterke arbeidsmarkt en een stij-

ging van de inflatie naar 2 procent. Daar-

om is de zin geschrapt dat de centrale
bank gepast zal reageren om een duur-
zame economische expansie te creëren.

De topman van de Fed merkte op dat de
risico's voor de economie zijn verminderd.
Hij verwees naar het optimisme over een
oplossing voor het handelsconflict tussen
de VS en China en een vermindering van
het risico van een no-dealbrexit. 'Er is een

duidelijke verslechtering van de vooruit-
zichten nodig vooraleer we ons beleid zul-

len veranderen.' Dat is slecht nieuws voor

president Donald Trump, die aandringt op
renteverlagingen.

Klappen
Powell stipte aan dat de consumptie van

de gezinnen de belangrijkste motor is van
de economische groei. De handelsoorlog
tussen de VS en China ondermijnt vooral
de uitvoer en de bedrijfsinvesteringen. De
industrie, die het meest afhankelijk is van
de export, krijgt klappen.

Een renteverhoging is evenmin waar-
schijnlijk. 'We verhogen de rente als de
inflatie hoog is', signaleerde Powell. 'Dat
risico zien we niet. De inflatieverwachtin-
gen zijn gedaald.'

ING-econoomJames Knightley heeft
twijfels over een rentepauze. 'De economi-
sche cijfers zijn niet zo positief. Ze sugge-
reren dat de groeivertraging van de Ameri-
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De risico's voor de
Amerikaanse economie
zijn verminderd.

Jerome Powell,
voorzitter Amerikaanse centrale bank

kaanse economie intenser wordt. De infla-
tieverwachtingen zijn zeer laag en de
loongroei vertraagde onlangs. Voorts blijft
de groei in Europa en Azië laag en de dol-
lar sterk. Wij denken nog steeds dat de Fed

in december als een bijkomende verzeke-
ring tegen een recessie de rente opnieuw
zal verlagen. Een extra renteverlaging in
het eerste kwartaal is mogelijk.'

Volgens de rentetermijnmarkt is de

kans op een renteverlaging in december
gisteren gestegen van 13 naar 19 procent.
Zij verwacht de volgende renteverlaging

nu in juni 2020 in plaats van in september

2020.

Wall Street reageerde nogal wispeltu-
rig. De Amerikaanse aandelen- en obliga-
tiemarkten waren eerst wat ontgoocheld,

omdat de Fed signaleerde dat hij de rente
voorlopig niet verder zal verlagen. Maar ze

veerden op toen Powell zei dat er geen ren-

teverhoging komt omdat hij geen risico

van inflatie ziet.

De Dow Jones sloot 0,4 procent hoger.

De bredere aandelenindex S&P500 klokte

0,3 procent hoger af op 3.047 punten,
een record. De stijging van de obligatie-

koersen deed de tienjaarsrente afbrokke-

len naar 1,77 procent. De euro herstelde

naar 1,114 dollar,

Groei in VS hoger
dan verwacht

De Amerikaanse president Do-
nald Trump kreeg een kleine op-
steker. 's Lands economie bleek
het in het derde kwartaal van het
jaar beter gedaan te hebben dan
verwacht. Volgens het ministerie
van Handel bedroeg de groei
1,9 procent op jaarbasis, tegen-
over 2 procent in het tweede
kwartaal. Economen hadden op
1,6 procent gerekend.
De Amerikaanse economie onder-
vindt tegenwind van de handels-
spanningen met China en de af-
koelende wereldeconomie. Minis-
ter van Financiën Steven Mnuchin
verklaarde eerder op de dag al dat
de economie van de VS beperkt
lijdt onder de gToeivertraging.
Dat de grootste economie ter we-
reld het desondanks beter doet
dan verwacht, is te danken aan de
gezinnen. De consumentenbeste-
dingen stegen in het derde kwar-
taal met 2,9 procent op jaarbasis.
Analisten hadden op 2,6 procent
gerekend. LD


