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 BOEتحلیل نشست اخیر 

 ّوِ کبهل تَافق ثب BOE ًطست، ایي دس .ًوَد ثشگضاس خَد پَلی سیبست ٍ ثْشُ ًشخ تعییي خػَظ دس سا هْوی ًطست پٌجطٌجِ سٍص اًگلستبى هشکضی ثبًک

 .ًوَد حفظ پًَذ هیلیبسد 375 سغح دس ًیض سا هبلی ّبیداسایی خشیذ حجن ٍ %0.5 سغح دس سا ثْشُ ًشخ (MPC) پَلی سیبست ًفشُ-9 کویتِ اعضبی

 

 

 

 

 

 

 دس عشفبًِثی هَضعی اتخبر جْت یبدضذُ ثبًک آضکبس تالش علیشغن کِ کٌین رکش ثبیستی ًوَد هٌتطش خَد ًطست هتعبقت MPC کِ ایثیبًیِ خػَظ دس

 ضذُ ثیبى هختلف غَس ثِ اًگلستبى اقتػبد ثشای اسٍپب اص خشٍج هٌفی پیآهذّبی خػَظ دس MPC اعضبی ًگشاًی طٍئي، 23 سبصسشًَضت پشسیّوِ خػَظ

   .است
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 ٍ سَخت ثْبی غیشهعوَل کبّص ًیض اهش ایي عوذُ دلیل ٍ ثبضذهی %2 یعٌی هغلَة هحذٍدُ اص تشپبییي ثسیبس فعلی %0.3 ًشخ کِ ضذُ تبکیذ تَسم، حَصُ دس

 ًبصلی سغَح دس ّوچٌبى ًشخ ایي کِ ضذُ آٍسدُ ًیض تَسم پبیِ ضبخع خػَظ دس .خَاّذیبفت کبّص عَاهل ایي تبثیش ثعذ سبل دس کِ ضذُ عٌَاى خَساکی اقالم

 .داسد قشاس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دس .خَسدًوی چطن ثِ داد اسائِ هی هبُ دس خَد تَسم گضاسش دس MPC کِ آًچِ ثِ ًسجت خبغی تغییش کِ ضذُ تبکیذ اقتػبدی، تحَالت اًذاصچطن حَصُ دس

 غیشهستقین عَس ثِ کِ ثبضذهی یبدضذُ گضاسش اًتطبس صهبى اص پًَذ حست ثش ًفت ثْبی دسغذی 10 سضذ گشفتِ، قشاس اضبسُ هَسد کِ ایًکتِ کبالّب ثْبی حَصُ

 .ثبضذهی آیٌذُ سبل دس خَساکی اقالم ٍ سَخت ًضٍلی ًَسبًبت هٌفی تبثیش سفتي هیبى اص خػَظ دس MPC قجلی ادعبی تبییذکٌٌذُ

هبی اخیرتغییرات نرخ تورم سبالنه انگلستبن در مبه  
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 افت دچبس پًَذ ثشاثشی ًشخ ثبصاس گزضتِ سفتبس اسبس ثش ٍ Brexit تحقق غَست دس کِ ضذُ صدُ تخویي MPC طٍئي، 23 پشسیّوِ ثِ هشثَط تحَالت حَصُ دس

 ٍ تشپبییي ٍسیثْشُ تجبسی، تشاص کبّص جولِ اص ثٌیبدی ّبیصهیٌِ ٍ دالیل ثب هٌغجق ثبصاس سَی اص سفتبسی چٌیي ،BOE ثبٍس ثِ .خَاّذضذ ضذیذی هحتوالً

 ثش هجتٌی ٍ هٌغقی ٍ دسست Brexit تحقق احتوبل دلیل ثِ پًَذ فشٍش دس ثبصاس سفتبس کِ داسد اعتقبد BOE دیگش عجبست ثِ .ثبضذهی گزاسیسشهبیِ ثبالتش سیسک

 اثتذای دس کِ است ًقبعی اص یکی ایي .ضَدهی صیبدی هٌفی ّبیتٌص دچبس اًگلیس اقتػبد سبختبسی ٍضعیت اسٍپب اص جذایی ثب کِ چشا ثبضذهی ثٌیبدی اغَل

 کِ ضذُ آٍسدُ ًیض غیشاسصی هبلی ّبیداسایی خػَظ دس .است داضتِ اثشاص اسٍپب اص جذایی عَاقت ثِ ًسجت سا خَد هٌفی ًظش عوالً MPC کِ کشدین اضبسُ گضاسش

   .ثبضذهی Brexit ثِ هشثَط ّبیًگشاًی ٍ اثْبهبت اص ًبضی جْبًی سغح دس گزاساىسشهبیِ هیبى پزیشیسیسک جَ تخشیت اص ایعوذُ ثخص

 

 تعَیق ثِ ثبعث پشسیّوِ ثِ هشثَط اثْبهبت دّذهی ًطبى کِ داسد ٍجَد سٍصافضًٍی دالیل کِ است ضذُ آٍسدُ ًیض داخلی اقتػبدی ّبیفعبلیت ٍ هػشف حَصُ دس

 هْوتش ّوِ اص ٍ خَدسٍ خشیذ هسکًَی، ٍ تجبسی اهالک هعبهالت هبًٌذ است دضَاس آًْب کشدى هعکَس کِ ضذُ هْن اقتػبدی ّبیفعبلیت اص خیلی اًذاختي

 .ٍکبسّبکست گزاسیسشهبیِ
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 هسیش کلی عَس ثِ تَاًذهی پذیذُ ایي کِ است ضذُ آٍسدُ کطَس، ایي پَلی سیبست هٌبست هسیش ٍ MPC ثشآٍسدّبی سٍی Brexit ٍقَع تبثیش خػَظ دس

 کبّص تبثیشات، ایي جولِ اص .گزاضت خَاّذ اًگلستبى دس اقتػبدی سضذ ٍ تَسم ًشخ سٍی ضذیذی تبثیشات کِ چشا سبصد دگشگَى سا اًگلستبى دس پَلی سیبست

 ثبعث پًَذ ثشاثشی ًشخ سقَط ٍ عشضِ کبّص دیگش، سَی اص .ثبضذهی ثیکبسی ًشخ افضایص ٍ تَلیذ کبّص لزا ٍ تقبضب کبّص ًتیجتبً ٍ خبًَاسّب سَی اص هػشف

 ثبالتش هشاتت ثِ تَسم ًشخ ٍ تشپبییي هشاتت ثِ اقتػبدی سضذ ًشخ آى دس کِ خَاّذضذ پذیذاس اییگبًِ هحیظ تشتیت ایي ثِ ٍ خَاٌّذضذ تَسهی فطبسّبی افضایص

 اص تَسم کٌتشل ثیي MPC تب ضَدهی ثبعث ثغشًج ٍضعیت ایي .ثبضذهی خَد پیطیي ّبیگضاسش دس MPC اغلی سٌبسیَی هجٌبی کِ ثَد خَاٌّذ ثشآٍسدّبیی اص

 هیضاى ٍ اقتػبدی تقبضبی ٍ عشضِ تغییشات هیضاى ثِ غحیح پَلی سیبست تٌظین ًْبیتبً ٍ ثطَد دضَاسی اًتخبة دچبس دیگش سَی اص اقتػبدی سًٍق ایجبد ٍ یکسَ

 قشاس اص تب خَاّذکَضیذ MPC ضشایغی ّش تحت کِ ضذُ تبکیذ هشثَعِ پبیبًی جولِ دس ایٌکِ داسد ٍجَد کِ جبلجی ًکتِ .خَاّذداضت پًَذ ثشاثشی ًشخ افت

 ًسجت ثیطتشی اّویت تَسهی فطبسّبی کٌتشل ،BOE ثشای کِ است ًکتِ ایي هَیذ احتوبالً جولِ ایي .کٌذ حبغل اعویٌبى هغلَة هحذٍدُ دس تَسم ًشخ گشفتي

 .خَاّذداضت اقتػبدی سًٍق ایجبد ثِ
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 نتیجه گیری

 حبضش حبل دس .است سبختِ دضَاس سا اًگلستبى هشکضی ثبًک ثشای گیشیتػوین فضبی ضذت ثِ طٍئي 23 دس اسٍپب اص ثشیتبًیب جذایی پشسیّوِ ثِ هشثَط اثْبهبت

 ثشخَسداس ثیطتشی قذست اص خَاّبىجذایی کوپیي اخیش ّبیًظشسٌجی دس ایٌکِ ثِ تَجِ ثب اهب ثبضذ،هی اسٍپب دس ثشیتبًیب هبًذى ،BOE اغلی سٌبسیَی چٌذ ّش

   .است داضتِ سضذ ًیض جذایی احتوبل است، ضذُ

 

 هبًذى سشسخت َّاداساى اص ٍ اًگلستبى پبسلوبى ًوبیٌذگبى اص یکی اخیش تشٍس ٍ خَاّذهبًذ ثبقی اسٍپب دس ثشیتبًیب کِ ثبٍسین ایي ثش ّوچٌبى هب خػَظ ایي دس

 ثسیبس پًَذ دس قذستوٌذاًِ سالی یک ٍقَع احتوبل کشدین، اضبسُ پیطتش چٌبًچِ ٍ غَست ایي دس .داًینهی خَاّبىجذایی ضشس ثِ هْن فبکتَس یک سا اسٍپب دس ثشیتبًیب

 .ضَدهی اسصیبثی ثبال

 BOEتحلیل نشست اخیر 



 سلب مسئولیت

 ٍ تکٌیکبل حَصُ دس سا خَد ّبی تحلیل سٍصاًِ ضکل ثِ هبلی ثبصاسّبی ثِ ای حشفِ ًگبُ ٍ گشی تحلیل ًَیي ّبی سجک گستشش ساستبی دس  Cyclical Waves گشٍُ

  داضتِ سا الصم دقت هَسدًظش ّبی سیسک خػَظ دس ثبیذ هخبعت ثبضذ داضتِ ٍجَد خغبّبیی است هوکي ًگبُ ًَع ٍ تحلیل اسائِ دس ایٌکِ ثِ ًظش دّذ هی اسائِ فبًذاهٌتبل

 .ًذاسد تحلیل اص کٌٌذگبى استفبدُ ٍ هخبعجیي صیبى ٍ سَد خػَظ دس هسئَلیتی ّیچ  Cyclical Waves گشٍُ .ثبضذ
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