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Jerome Powell wordt de nieuwe Fed President

Al enige maanden gonst het van de geruchten wie de nieuwe Voorzier van de Federal Reserve Bank zal worden, nu
mevrouw Jellen het einde van haar termijn nadert. Vandaag zijn er zo veel inside geruchten over Jerome Powell, dat
het een zekerheid lijkt dat hij vanmiddag om 03.00 pm in Washington door President Trump zal worden aangewezen als de opvolger van mevrouw Yellen. Wie is Jerome Powell?

Hij begrijpt ﬁnanciële markten, dat is zeker. Oorspronkelijk opgeleid als advocaat, werkte hij onder andere bij Dillon,
Read & Co, een investeringsbank. Vervolgens ging hij naar het United States Department of the Treasury, waar hij
naast ﬁnanciën ook poli5ek leerde begrijpen. Vervolgens was hij Managing Director voor Bankers Trust, waarna hij
partner werd bij Carlyle Group. Na nog wat uitstapjes als Private Investor werd hij in 2011 benoemd door President
Obama als gouverneur van de Federal Reserve Board.

Binnen de Federal Reserve Bank geldt Powell qua denkbeelden als een exacte copy van mevrouw Yellen. Dat wil
zeggen, dat hij in het dansen op het slappe koord de balans eerder zal proberen te vinden bij een accomoderend
beleid dan bij een restric5ef beleid.

Zijn begrip van ﬁnanciële markten zal in deze 5jd geen overbodige luxe blijken te zijn. Want mevrouw Yellen was al
heel voorzich5g begonnen met het verhogen van de Federal Fund Target Rate, zij het tot een in absolute zin laag
niveau (1,25%).
Ga je echter te snel omhoog, dan loop je
de kans het nu gaande herstel te belemmeren. Ga je te langzaam omhoog, dan
heb je weinig addi5onele s5mulans bij de
hand mochten exogene factoren de Amerikaanse economie weer neerwaarts duwen.

Het meest aannemelijke is, dat hij de zeer
gema5gde koers van mevrouw Yellen zal
handhaven.
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